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 ۱۳ ۳۰ یهاشنهاش ۶ هام نددورف متسیب هبنش - ۱۷۹ هدامش ام

 شمآز :زا بی ز رتسوپ كياب هارمه

 هسانرسب ۱ باب 2-9 بوکس ۳13 ۳ سپ یرویف ییقف#

 !نوشیمیزابمههدب اهاب یبودربو

 نکی و شزدپ یرامیب رطاخب نیلیآ # تم ٍ ۰ حت 2 ووم



 هورگ نیرتبوق بشما همان رب

 تخعیاپ ینمنیس ۱

 ۳ انس د-زورنیوم -ایسآ
 : داگ راساپ - ایپملا - اکسوت  هلاژ - نوتین

 ب ۰ ۱ زر 2 0

 :,ا دهلی

 و اهنعس-نامراس لوصحم



 ... اهتشادداب

 اههظحل شطعع رد #
 دلرادن هچ .ددرگیم زاغآ هکبلاس یارب

 یعفاو یانس ؛ ميشبدنابع هنوگچ امنیس ۰ مياهدید

 مگر درس هدننک هسيهت ۰ تسا مادک ناریا
 اب «یعدرم یامنیس» , دورن دیاب امنیس مادک لابند

 نانجنا یئونک یوشبلب عحو . «یلاویتسف یامتیس»
 یریگ ولج یاراب رگید یسک هک تسا هدش هدرتگ
 ناباپنآ ماجنا هار همین رد تامادقا . درادن ار نآ زا
 یعفاوو نیتسار نارگاعنیس « دنامیم یقاب هتفان
 یزیگنا ساره تملظ رد ؛ دنشکی م رانک راک زا
 مرگ اه «هجهل» رازاب میهزاب ؛تسا هدمآ دوجو هک

 و دنکیم ریزارس لابر نویلیم « نویلبم و تسا
 «اههئرم . اه تسنب ؛ اهتبرغرد . اه توکلم»

 یا ربینارکاو دروخیم هلاخ نآ ناگدنزاس رابنا رد
 و رتهب یامنس داجبا یارب . دنکی من ادی شبامن

 مینکب رازگرب یناهج لاویتسف رتهب ملیف ندناسانش
 ناگدنزاسهب اما ؛ مينکيم جرخ نویلیم نویلیمو
 ناگدن زاسب .مينک یمن هجوت شزرا اب یاه ملف یعفاو

 یلاح رد ؛ ميهدع فازگ یاهماو ؛ یلوبعم یاهلیف
 زا ام نطو یتبتح نانادرگر اک و نارگامنس هک
 یراک رهبنتدنها وخین هکنآ رطاخب و یجالعال روز

 و« وکسسنا رفناس» زا دننک ی م یزاس لابرس ,دنهد

 درمو نز طباور و لوکشم یاهادص «سلجنآ یل»

 . دننزیم فرح نویزیولت رد
 یامس ثاب نشور یاه هلفحل شطع رد زیامو

 . میاهتخود كدنا یاهوسروکن ار ناممشج : ملاس

 یامنس میراد هک می رواب شوخ هچ ام هک یتسار

 . يرواس تسنب مبلاس

 تیمهاابو بوخ یراک ۶
 یریگتخس تسا یتدم رنه و گنهرف ترازو

 اهوبرانس بیوصتب تسن یفاطعنا لباق ربغو دیدش
 بیوعت یارب هکار اهوبراس رثکاو دهدبم ناثن
 لک هرادا یاه یسرربو دنکبم در «ددرگیم هئارا
 ,دنرادرظن ربزار زیچ همه اتیقد شیامنو تراظن

 زاغآ لبق لاس دنچ یتسباب هک تس) یراک نیا
 .دشمن هداد یئویرانس رهب ندشملیف هزاجا و دشم

 ویران هک یعلیف نتخاس یارن ینادرگراک یتقو
 درن دوب هدسر یتلود حلاص تاماتم بیوصتن نآ
 نانیمطا ابدننک هبهت .درک هعجارع یاهدننک هیهت
 یرازگ هیامرسب مادقا ؛تسا دیئات دروم ناتساد هکنبا
 راب نیدنچ هتشذگ لاسرد اما : دومنیم نآ یارب
 رنهو گنهرف ترازو هک |ریاهناتساد ؛ دش هدهاشم
 ترا نویسمک طسوت تسا هداد نتخاس هزاجا
 تس یتحو هدش فیقوت هکنآ ابو هدش در شلیف

 دهد ناش اهو راس بیوعتب تسن یرتشد یریگ

 .دشل ندخ ملف هزاجا ار یناتساد رهو

 ار مادقا ننا هکنآ نمص ؛ نایع نا رد اما

 نلا .مینکیم لابتتسا نسح نآزاو مینکیم دیئات

 یریگ و لج اب , سپ نیا زا هک میراد زین ار دما
 « دیایم لمعب ویراتس ره ندش ملیف زا هک یسدش

 طباوض ساسا رب هک یناهملیف هک دوش هداد یببترت
 رد ناتساد لاذتبا مرجن لقادح دوشیم هتخاس دیدج
 تیننسح اب هدننک هیهتو دریگن رارق فیقوت قاحم
 ملفدلوت راک رد یرارزگ هیات رس رضاح یرتخیب

 . دوش

 ! وک اههبامرس هم سپ
 زا یاهمانشخب یط ناگدننک هیهت نیجنا

 دیدج لاس یادتا زات با هتساوخ دوخ ءاضعا

 یهملیف نتخاس ددص رد هک ناگدننک هیهت زا كب ره

 دوخ ملبث ینفو یرنه .ءاحعا هلک دنفطوم دنشاب

 همانشخب ردو دننک همی حناوسو ثداوح لباتء رد ار

 رسسزو تساوخب مادقا نیا هک تسا هدمآ روب زم

 هک تسن دیدرت .تسا هتفرگ تروح رنهو گنهرف
 ناگدننک هیهتو ناربا یاس نارازگ هبامرس همه
 دنها وجن مه رگا و دتهنوناف نیایارجاب فلغوم ملف

 لاو كي الا .دنرادن ندرک تعاطا زج یاهراج
 ار ناربا نازاسلف هک یاهناخترازو . دیابم شی

 اهنآ زاو دنکیم دوخ تاررت. و نیناوق هبهب فلخوم
 دهدس هک ار یروتسد ره هک دهاوخبم هنادجم

 ناسب ار دوخ نیلوئسم ؛دش مهراب كار ؛ دنهد ماجنا

 تساوخن و دنسرش ینا رنا ملق یعفاو ناگد ننک هبهت

 .دنک یگدسر نانآ یاهزابنو اه

 یاربلایر نویلبم هد دودح هک یاهدننک هبهت
 یا؛میب هچ .دنکیم یراذگ هیامرس ملبف كب نتخاس
 فیقوت اب هک میدبد .دراد دوخ هبامرس لداتء رد
 دکار تلعب هنوگج . هتشذگ لاع رد ملیف نیدنچ
 فقوتمار دوخ راک هدننک هیهت دنچ . اه هیامرس ندش

 عج ار دوخ تالیکشت اهنآ زا یض»ب یتحو دندرک
 . دندیشک تیلاعف زا تسدو هدرک

 سانشراک تئیه كي تسا هتسیاش « امرظنب
 یداریا نودب تاررتمو طباوض اتیقد . امنبو ملیف

 لئاسم و اهزابن . اتساوخ ماعت هک دننک عضو ار
 تیاعرنآ ردملیفنارازگ هیاعرسو تلود هجوت دروم
 هژاجا تاررتع و طباون نیا سسار بو دشاب هدش

 «دشاب لاونم نیمهب راک رگا الاو , دهدب یزاملیف
 رسامنس راک و دوب دهاوخ تروص نیهب عضو مهزاپ
 . تفرگ دهاوخن یماجنا

 هدننک دونشوخ یاهتیقفوم ٍدع گنهرف ترازو یاهیسررب طسوت هک ملیف وراسب
 ضارصتعا « تسا هتفرگ رارق دات دروم رنهو
 هلع نباب تاعوبط هجوت هناتخبشوخ و هدیدرگ
 تخسشامنو ترالثن لک هرادا هک هدخ بس كانبا

 ابهنانخبشوخ لاسا ژورون یادبدناک ملیق هب
 هاررددسص» ملیف یتحو دش وریور لماک تیقفوم

 خیرا ملف نیرتشورفرپ دروک ر هک دوریم «اهدژا
 و دروا تسدب لوا نارکا ردار ثاریا یامنیس

 تاعباث هبهخ زب ؛ اه تیقفو+ نیا . دوش راد دروک ر

 دربمیمدراد یناربا ملیف هک لبق لاس رخاوا رد جیار
 مدرمزونه هک داد ناثنوداد همناخ دورم نب زاو

 ؛ دته ناتدوخ روشک لوصحم ملیف هنثت ام نطو

 هلنمنیا تفرگ رارق هجوت دروم رتشی هک هچنآ اما
 ثف یاربو مدرم رطاخب اهبلف نیا هبه هک دوب

 ؛ میس وتیم میه زابو مياهتشوت اهراب دو هدشهنخاس

 یاهزای او دنک قیبطت مدرمب تساوخاب یتسیاب ملیف
 تساوخنیااب هلباتمو هزرابمو دشاب گنهآ یه نانآ

 دمآیب یرگید زیچ ناربا یامنیس یدوبا زج
 نسل وی دنمقالع هک تسا تلع نیهب ؛ تشاد دها وخز

 داشرا هلسو كد هکنآ زا لبف میلبق : دننک دارد را

 مینآ : تسا تراجتو حی رفتهلسوككب , دشاب هدننک

 رد یصوصخ شخب یرازگ هبابرس هک یروثک رد
 هتبلا .تسا هقالع و هجوت درو تخس یمونع روما
 تالوصحم شبامن زا یتسباب هک میتسن ننا رکتع ام

 یتسیابن اما درک یریگولع. هداتفا اپ شیپ راسب
 زا یزاسلبف عضو هک درک گنت نانجنآ ار هحرع
 «میزاس یرتهو ملاس ملف هکننا ناوعو دو رب نابم

 . میاد تسد زا زبت ار دودحم رازاب سه

 1 لابز ۳۰ ارج د

 یاهبب هحفص 4۸ رد ار هلجم تسا هتفه ود
 میشاب هتفگن فازگب دیاش « مينکی م رشتنع لابر ۰
 ۲۰ دودح مهزاب ریخا هتفه ود تدم یط رد هک

 دوسک .تسا هبش هدوزفا هلجء راشتنا جراخم دحرد
 ,اتنکی مع سح ام ناگدنناوخ یبوخب ار همانزور ذغاک

 دوجوم ذغاک ام ات هدش ثعاب هلئسم نمه هکنیاو

 .مينک فرصع و یرادیرخ یرتنارگ یاهیب ار را زاب
 جراخمزا یتعسق هک نفلتو فارگلت , تب یاهب
 دصرد ۵۰ دودح دهدبم لیکشت ار یاهیرشن ره
 دودح رگندراب زین پاج هلئسم .تسا هدوزفا تلود
 زا هک ام یارب . تسا هتفاب شیازفا ددصحرد ۳

 هلجم هکنآ مرجب یگنر یاهیهگآ ددعتم تاحفص
 گر زب تابرشن یگتباوو میاءرهبیل مته یرنه

 نیامناوتبهک تسا اسرف تقاطو قاش ؛ میرادن روثک
 هلجم یاهب لایر ۵ راچانو مینک لمحت ار جراخم
 دلج یور ذغاک اددجم هکنآ صوصخب مياهدوزفا

 زا رتنارگ بنارب هک نآ بوغرم عونزاار هلجم
 ناگدنناوخ . میاهدرک باختنا تسا لبق لاس ذغاک
 دیدج هرود راشتنا یادتبا رد دن ینوخب هلجم
 رشتنم لابر ۱۵ یاهب هحفص ٩6 رد ار هلجم
 یاب دصرد ۰ شبا زفا هنافساتم اما متخاسیم

 یتاعوبلطتابحهمادایا رب ام هک دیدرگ ثعاب راشتنا

 نیا میدسوژرآ .ميلازفب زن هلجم تیتب دوخ
 هدنناوخ نانچمهو دندرگ اربذب ار تمیق شیازفا

 . دنناعب یقاب امئس هراتس رادافوو بوخ
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 ت نريا - نازورف - نیلبآ .- هدیپم - ناجرم - شوگوگ -یلانیرو - گناروخ - هوزالد

 رس تنپ ار رگید هنفهکب امنیس هراس مودنارفر []
 ناگدناوخزا یاهزان یاههورگ هنهکب نیارد و تشادگ
 هوبناكنبا و دنتسج تکرش وهایهرپ مونا رفر نیا رد هفجم

 رگنابام « مودنارفر رد تکرش یارب هدیسر یاهنوت

 اسم . تسامنیمزاتس موننارفر را منرع لامسا و « <
 هسجوت دروم دحنبا ات ام ینامسمودارفر هک ميلاحت وح

 اهیمرسگنشپ یارب یلعاع :رما نیمهو تسا هدش عفاو منرم
 لوفع رد .دیآیم باصب مودنارفر نيا یرارگرب لاب

 ناگد ننا وخ؛ دردگ ی ماع یلامیس مودنا رفرزاغآ زاهک ین اههنه

 ار اع , یصاح ناجیهو روئاب یگمه , نادمرهو هلحم

 ناگد یزگر ب لودج عارآ تبرتکانیزاحتسیل .دناهد رک دین

 . مدرع تارآ تسیل موس ِ ۳ ! .تسایساگعبا

 ناگد نناوخ باختنا نیا و دروخیم مثچب یصاح یاهیگ یو

 , تسا هدروآ دوجوب ار یتسیل نینچ هک تسانسس

 هک تسانیا :ميناديمرکذ ن مزال اچیا رد هک یاهک

 یاهنیرتب وبحم باختنا : مودنارفز نیا را گره ر
 هکتآ لاح ؛ تا یهاتهاخ ۲۵۳۵ لاس رد تا
 ینادنم رتههب,رما نیا هب هجوتیب ؛ هلجم ناگ دنا وح

 هلارا نا ريا یاهتیسرد یراک هتشنگل اردک ادنادي

 لا رد هکد وخیمهداد یار یئاهملیف هب ایو .دناهدادن

 را رد

 اد گراک وجلد دنج و دهاجریما - یلایمپک دوعسازژ

 ود نابسلاب یورطبو تسدنب

 اتس س ۱۷۵ :رزابش

 دارکا یورب رتتیپ اهلاسردهکلب , هاش هداد شامل هند

 ! تساهدما

 هچوت هتکن نیاهب ام ناگدنناوخ همه هک ميرا وایما

 رتوبحم هرابرد ار ییسوم نیارد نا ریایاهیسیاهنی رتبوبحم باختنا كالمهک دشابهخاد

 ! رتشیب یاهلاس هنو شیپ لاسهب دونیم طوبرم ؛ مودنارفر
 هتشذگ لاس یرارکت یاهملیف هب هکنیا رگید دروم كي

 یورپ ۳۵۳4 لاس رد «اهنزوگ » ملیف لثعلایف , دیهد یار
 شیاشمود راب یارب لبقلاسرد عقاولایفودوب هدمآ نارکا
 شیپ لاس یاهنیرتبوبحم وزجدناوتیمنهک تسا نیا «دمآر د
 دنروآیمیار مودنارفر نیاردیئاهملیف نیاربانب .دیآ رامشب
 .دناهدشهداد شیامن رابنیتسخن یارب ۳۵۳۵ لا رد هک

 رگیزاب نیرتپوبحم باختنا یارب هدیسر ءارآ نایم رد
 یسناوارق ءارآ هبمیروخیمرب « امنیسهراتس مودنارفر درم
 دناهدومنباختنا رگیزاب نیرتبوبحم ناونعب !ردایصزیورپ هک
 لسبق لاس رد هکنآ لیلدب . دش هتفگ هکیروظناىه هک
 وا «ارآهینق « تساهدماینرد شیامنب دایص زیورب زا یهلیق

 هدیسر ءارآ رد هلمجنیا زا رگید درومدنچ و دوخیم یلتم
 «دشهدادهک یتاحیضوت اب مینکیم رکق هک روخیم مگ

 ,دشاد هدبشور امسمراتس ناگد نناوخ همهیآ رز

 یتسوموانس نادنعرنه زا نتدنچ رظفلهتفه نیاادا و
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 مارآ  ینارهت زانهش - یمیرکهلاژ

 سس

 هک مياهدشابوج ناشاهنیرشوبحم هرابردار

 , دون

 تادنمرتهزا نتدنچ رظن هتفهنیا ام و
 مناهدشابوج ناشیاهنب

 . دون دیها وخ هعلاطم

 رییغت زین ءارآ تیرثکا نیزئاح لودج رد
 ی رتیوبحم ناوتعب یقوئو زورهب هتفهنبا و تساهداد
 وعم .- نا ربا یاهنیسهراتس نیرتبوبحم رهورف البل - درم
 .كونعب تسدنیرز اضریلع و بوبحم نادرگر اک ینایمیک
 هکیرولعن امه.دنرادرا رق لودج ردص رد راد ریملیفنت رتتوبجم

 مدچب هنسر تارآ رد یصاخ یاهیگ ز ات و اهیگ یو میننگ

 رگیزاب یاپیاپ هک ناوچ رگیزابدنچ هلمجنآ زا .دروخیم
 هودنا رفررد یبوخ ماقم وجلد نازرف .دنوريم شیپ هقبالاب
 ۰ ارسگبزابو ناوج یامنس مدرع هک دناسريعن دا و دراد

 هک رهورف الیل نینچمهب و دناهدیدرگاریذب ار ناوج
 ۱ ه:ونرنا ربایامنیس ناگراتس هعهزا ار تقبسیوگ هتفهنبا
 < ناربا یامنیس بوبحم ناتادرگ راک نایم رد رز ! تسا

 او تسا رادومن ناربا یامنیس ناوج نا رگاعتیسزا مانهنج

 ۳۵ هحنص رد هیقت



 درم رکب زاب نی رتب وبحم

 یقوو زورهب
 یدرونامنا كيب اضر
 دا ردنعس

 هدا زینف زیورپ

 وجلد نازرف

 نیدرف یلع دمحم

 یرداق جرتا

 تدحو هللاترصن|

 یعبطم كلم رصان

 هزابردنادنم رنه رظن راهظا

 امنیس۵ زاتس م دنا رفر

نامیاتایباض, ینا,شمار »
 یینا رهت زانهش «یدرو

 اد دوخ یاهنب رتب ومحهد ونشخ نودب رف و

 بوبحمرگیزاب ناونعب ار هدازیلف نع

 یاج دناوتیم هدازینف . منکیع باختنا
 جوارد و دریگب اعنیس نیا رد ار یسکره
 . مند «رخاماث» رد ار وا یزاب .دشاب

 هک تسا یرگیزاب

 اما و .درادگ ی مریلا رگاتامن یور بیجع
 یصرتهچ هک مه دز بوحم رگی زاب هرابرب

 اب یاهیسرد نز نارگیزاب الوصا ! مینک

 نارگیزابیاییاپ هک .دنتسین حرطم نانچنآ
 قناع س دن یلامن رنه اهملیف رد درم

 ام _تساهلاس مهواهک مدون !وبخ رذآ راک

 نا رگیزاب نایمرد و تساهتشاذگ رانک ؛ر

 یاهنومس یلاب یروپ متکی عرکف ؛ یلعف نز
 . تسا یمدرم و بوحع هراس كي زا

 تساشانره ورسخ نم هدیزگرب زاسلیق
 ز .اصریلع نم هدیزگ رب...راد یملیف .و

 لا- هک یملیف دنچ نایمرا
 رخآماش یاهملیف زا منا وتیم ,.مدید هشذگ

 مسا ماهچوت دروب یاهملیف ناوعب لرغ و

 ! تسیفاک « مربب

 . تسا هکر ع اعقاو وا

۲ ۱ 

 تسا تس

 تک

 : یبا ٍدع

 نبوبحم درم رگیزاب وجلد نازرف
 هب زین ثئوم نارگیزاب نایم زا . تا ۱

 و مهدیم یار نگنو نیلبآ و رهورف الیل ]
 ۱۳ هک تسانیا ؛ هس نیا باختنا تلع

 یاههرهچ دیاب .درک تیامح اهناوچ زادیابنم
 راکت امنیس تمدخ ردمزاتیاهیژرناو هرات
 رت نم هک یملیف نیرتهیامض . دنوتهتفرگ
 رسیئا نم یورپیجع و مدید هشذگ لا

 زا زین و دو «رادبا رس» ملیف . تشاذگ
 زا . دمآ مشوخ یلیخ زین «زره یاهللع»
 رپما .- وجلد دمحم هب نانادرگ راک اسم

 3 دننک یم باختنا

 اه اجم صسورطب هب اهرادرملیف نابمرا و

 نایلاب مهدیم یار

 : یدرونامیا كيد اضر

 زا ۳ منوخ نم هناتخبش وخ هللاو

 نیرتن وبحملودج رد ممسا هک متسه ینارگیزاب
 هک دینکیمن رکق نیارباب ؛دراد یاج اه

 اهنن رتب وبحمهراپ رد نم رظظن راهلغا زا دان رتهد

 نادنمرته رگید لثع مهنم و دوش رظننفرس
 .!3 منیشنب مودنارفر هجیتن راظتناب . امنیس

 : ینارهت زانهش

 نیرشوبجع ناوتعب ؟ر نازورف نم
 مسنک ی م باختنا نا ربایامنیس نز رگیزاب

 یلا- ود یکپ نازورف . مهدیم یار ولهب و
 ان « دوخیمرهالن اهملیف رد رتعک هک تسا

 تد رک ی زاب ملیفود یکی لا نسهرد همهنبا

 ناوض اروا ما هک تسیفاک نازورف
 !دهد یاچ اهمونتا رفر رد بوبجم یاهراتس

 یصیطم كلم رصا هدرمنا رگیزاب زا
 مد رس نابع رد اهلاس تشذگ زاده زونه
 یار ول مهنمو درادی ااوارف تییوحم

 دیکوگن مظ رادرسلیف و زاسلشرا

 - 0 هحفص

 روا ردهت بوجع ملف مث یس تبحص د

 هدوب «تب» ملیف ؛ هتشذگ _لاسرد مهنم
۳ 

 -« لزغ» و«رادبا رس» « نیا ربوم الع و تسا

 : دونشخ نودیرف

 رگمرابمان « یقوثو زوره زجب رگا
 درم رگیژاب نیرتوبحم ناونعب ار یرگید
 رمسورپ ! ماهدز یاهدوهب فرح ؛ مرب مان

 هرومنارگیزاب رگید زین داردیعسو هدا ریف
 ۰ دز ارگیزاب نایمزاو دنته نم لوبق
 «یدیلات هناررف : زچب ناوتیمار یکهچ
 + تا رسپا یامنیس هدیزگ رب راتس ناوعب
 لاس رد هنازرف هئاغساتم !؟ درک باختنا
 نا رسکا یورب ٩ تساهتشادن یملیف هتخذگ
 اهنا رتاوبحم تسیل رد هک .تسانئا و .دیاس

 هک مهدیم حیج رتمهنم نبا ربانیو درادن ياج
 ۰ دا رنایامیس ناسآ هتشذلگ لا رد میوگن

 ۲ تساهدون هراتسیب

 تسا هاهنزوگ » نم بوجملیف اش
 مود نا رکا یاهلیف ورج نوچ مهراب +"
 لوس رد ؛ دیآیم باصب هتشذگ لاس
 هرسالان و درادن ياج اه نی رتبوحم
 زامملیف نیرتبوبجم یلاینیک دوعم هکنبا
 نا رتت حمید ولا دیشمچ و یقیيقحتعل و
 ._.دنته نم یاهراد سلف

 امن س هراتس - ۱۷۵ هرابث



 هنایفخم ما رهش و یلن

 درک زا رفجا ود زا زا یمیاسیط وط
 ن سس ی تالایطم ۱ یر 0

1 ۳ 
 راس یطوطودن دچ یلع 4 سس تف

 ۱ دش ندنل مزاع هلصافالپ نیسچ هک دروآا ور رث

 امنیس هراتس - ۱۷۵ هرامش ۱ هحفص

 هک دیس ربخ امب هتشذگ هنه 0

 یلس و سوج وب هج رپ هدناوخ مارهن

 یلیخ رولب ؛ بوبحم و مارآ هدنناوخ
 ! دندرک جحاودزا ؛ هنایتخم و یصرتح

 زا یلاهسکع ربح نیا ندیش لابندب

 یداماد و سورع سابل رد مارهت و یلن
 ! دیسر ام تسدب

 لساهرحالاب و میدروآ لمعب وجوسرپ

 مارهث» هک ینعب نیاب ! دن نشور هیضف
 دناهلخ ینوب ولت یوث كاب یرجم « یلن و

 .داشابیم نا هداسک هبهت نایسانیم تلعاه هک

 یا لتهآ یابع رب دبدج یوث نیا

 لیصا یاهگتهآ و هدش راونسا كيروکلوف
 و مارهش نیت رد . دوشیم یفرعم نآ رد
 شعن رد همانرب نلاژ ! یتعسق رد ی

 و دنوریم مدرم نایمب داماد و سورع

 رارف . دنزایم حرطم ار یبلاج یاهلاون
 شحب نوبریولت زا هتشذگ هتفه وث نی

 ود یکی زا نتفرگداربا رطاخب ایوگهکد ون
 قیوعتهب نآ شخپ دناوخیم مارهتهک یرعث
 قداص هک دنامن هتفگان . تسا هداتفا

 ار ینونزیولت همانرب نیا پلاطعم یهلادبع

 . تساهدروآرد ریرحتهتخ رب

 ما رهخو یلن ینویزیولت جوز لاح رهب
 هرابرد . دنیآيم رامشب یرنه جوز نیرتهزان

 تیلاصف یگزاتب یو هک تسا یتتفگ یلن
 هزات یاههنارت یارجا یارب ار یریگیب

 شیارآ مرف انض و تسا هدومن زاغآ

 فرو و هدرک صوع ار دوخ یاهوم
 و فورعم نارگشبا رآ زا هک یلن رگتیارآ

 مرسف اب یلن هک تسا داقنعع تسا هقباماب

 هتشذگ زا رتاپیز بنا رعب شیاهومهزاتشیا رآ

 ریز اد اب ۵ تر
 ۱۱ «راثیه نیمزرس رد یناهفسا كي» ملیف

 ۱ هکاراپراب . دیآیم ناریا هب رگید یدنج ات

 اکارپ «دراد یئاهتیلامف ناملآ نویزیولت رد

 اناریاراپسهر ینویزیولت ملیف كي رد تکرش

 اکاهتیل اعف رب هوالع ارابراب . دیدرگ دهاوخ

 هتخاس هاتوک ملیف دنچ لاحب ات , یرگیزاب

 ا9وک ملیف كي نتخاس مرک رم زین نونکا

 ارابراب تست دیعب . دشاپيم یاهقیقد ۳۰

 ژیراذ ملیفودیکیزد « ناریا هی شرقب

 ار 23 نآ زا یاهنحصدوبرارق هک _.با

 5 ارفاو لئامو مامن دوخ یرادرملیف ملسف رد

 ب ثع دیشمج زا اما « دندخ رددنکیم یاب نالد هئوس ماب یمناح یلع

 2982 13« . دمای تسدب یربخ هک هدشمگ ماب ینوب دولت رگید ملیف كي

 1) یخیاشم رتدوز یمناح هورگ
 هچبتنردو دناهدرب یرادرسلیف



۰ 

۱ 

0 
 ل

۱ 

 یناربا زوریاهملیفشورف ۱
۱ 

 زا هار رد دم ملل 8

 شبابن هتفه ود تدهم

 تفای

 . اهد

 همادالاسروبنا هورگ ردشئبامن هتفه نیموس یارب ؛
 دلار نویلبم تسبپ یالابیش و رفاپ

 وا رانک رد و دوب هدرک یزاب و ینادرگر اک دایص زیورپ ار ملیف ننا

 . دنتشاد یزاب شنوب زیولت نا راکمه هورگ
 و شبامن هشتفه ود زا دعب رلتیه نیمز رس رد یناهفصاكي ملیف [7

 . تفابناباپ اسآ هورگ رد ششبامن لابر نوبلیم هدزناش دودح شورف
 اب تدحو ار ملیف نيا

 . دنتشاد تک ر ش

 هیهت ناملآ رد شدوخ ینادرگراک و تکرش
 نیتنلاوارابراب - یمدرک هلاژ نوچ یرگیدنا رگنزابنآ رذود وهدرک

 یشورف و ایورا هورگ رد شیامن هتفه ود زا دعب سالکمه ملیف ۲

 . .تفاب نابای ششبامن لایر نوبلیم ۱۵ لداعم

 اضر بافو - رهورف الیل تکرش اب یرکاش شوایس ار ملیف نبا
 . دو هدرک ینادرگر اک دادرهم دیشمج و یلاضرمرک

 و مئوگستلست هنامیمص ار هدراو هودنا

 تا و

 یرابج ونابرهش مناخ راک رس
 رد ار اب ميدنموژرآ

 ۲ دینادب ميهس و كبرش كرزب مغ ن

 [کوضترمیلع - نایتسلاگروریاپ

۱ 

 تاعیاش
 [لامش یهار ژورون مایا رد تح ناگدننک هیهت زا یکی تسا عباش

 رد هکتا تلعب ینوب زیولت یاههمانرب
 هدومن یئاه هدافتسا ءوس شراک 1

 و دنا.دونن علحف همان رب

 .تسا هدش هتساوخ شرلع بید رن نیاب

 ود هک دنهدبم ربخ هعیاش نیا لابندب
 ینوت زن ولت ناگد ننک هیهت زا رگید نت

 , دناهدلش راچد تشون رس نیاب

 ناکدنزاسزایهو رگ هک تسا میاش ژ

 هدهاشم زا سپ ینویزیولت یاههمانرب
 البق هک هدنناوخ كي یسکس یاهسکع

 اب وا ددرکیم تیلامف امنمس رد
۳ 

 4 از زا | وتسس د

 4 بایو دنادتشاذگ

 دناهدومن اههداوناخح

 رت اس ود کنهآ هک تسا عباش
 ۳ رگیدکت هبش نز ناگد نناوخ
 یا رب نآ ناز زاگنهآ تسدو هدمآ رد

 همت ملج . تسا هش ور ناگدنونش
 ولدا ر یانشآ یاههمغن همان رب هدننک

 ! شور

 ۳ زا کب هک تسا عباس 9

 ۳ 4 یسراف یامنیس فورعم

 و سا ناوج ْقشع ورک
 نبابو «د هن یس

 جاهمایف
 نی و یک دنز

 رازاب هک تسا عباش

 ادننک هیهت و هدش داک مه یلامنیس

 یاه»رهچ نتفاب یب رد نانادرگ راک و
 ملیف یارب دعتسم یاه هشیپ رنه و هزات
 . دنته دوخ یاه

 ؟ هیهت كي هک تسا میاش

 یی هّجج ور

 كرادت لوغلم ی وب بولت دیدح

 دنتاوخ ی نآ زد هک تّسا یاهمانرب

 هک روطنیا . دنوتیم یفرعم دیذح
 هانرب نیااب زافرس نالدرا!دنیوکیم
 دراد یکیدزن- یرااکمه

 هدنناوخ «نناص نلما» تسا عباش
 ناوج زا یکی قشع ورگ رد لد هک رت

 وازا و هداهن یسراف یامنیس یاهلوا
 و دورب هیک رت هبات تسا هدرک توعد

 .دنک یزاب اجنآ یاهملف رد

 ملیفكد دد نا ربا یامنیسل وغ هس
 یسراف یامنیس ناگدننک هیهت زا یکی

 لوغ هس تکرش اب هک تسا هتفرگ میمصت .,

 و یعیطم كلم رصا « نیدرف ناريا یاهنیس
 هیهت هتعاس ملیف كي يدرونامیا كيب اضر
 «نازورف هب ار هرهچ هس نبا لباقم شقن و

 راذگا و یلابطابط زیگناروش و یلائب یروپ
 و جرخرپ یاهبلیف هنیمز رد الق . دیاعن

 یقولمو لمشاباب « ردنلق یاهملبف هشیپرنهرپ
 یاهداعلاقوف شورف اب یقولم هک دوبهدش هیهت
 ؛سهن رگا تس دیهب چیه , دش وربور
 یاهملیف رد سپ نیا زا ؛ددرگ یلمعملیفننا
 | ار ما بحاص و فورعم یاههرهچ یلا ربا
 , میثیبب رگیدکب راک رد

 ؟دن درگ یرتس وحلدنازرف ارج
 دمحم نامهای و وجلدنازرف [7] ۳

 هتنه رد باصت یگنسخ رطاخب وجلد

 وجلد . دانفا یرامیب رتسب هب هتشذگ

 ناشهران ملیف دنتشاد دصق دهاجم و

 یرامیبیلو ؛دننک زاغآ ار «مدنگ یوب»

 رسخانب اررما نیا وجلد
 روه « میلوخب مه ا رنبا تسیندباتسج

 دهاج ت وجلد هزات میلیف نز هراتس

 هک دوشیمانفگ و تسا هدشن صخشم

 یاسهلاس هتسباش نا رتخد زایکیودنبا

 دو ملیفرد یزاب یارب ار هتشذگ
 رستخد عقاو رد و دناهدرک ادبدناک

 ردلاحبات هکار نیلبآ یاج , هتسباخ

 ء دوب یزامه وجلد نازرف اب اهملبف

 ,دریگیم

 ؛ تا دنا

 نادنمرنه قوت اب دز وختب -ِ
 رزخ تیام لته لانفعا.زورون

 یهورگ قرتاپ بآ یونیزاک صومخب

 و دو ملیف ناگدننکهیهتو نادنمرنع
 ونیزاک نیا رد ینالک ياه تخابو درپ
 و نمره ناتسو هتیااو بنرکیم ِس

 ماگ که ۳

 داش ؛ الاب رتی ندناوحاب []

 مه «لسج هک دنک رولتخ زفیب رکف نیا

 ناربا یانتیس نأگ راس زا رگید یلبح لثم
 هک تا بیرعتع اپ ود ااهدش هدنلاوخ هک
 تباقراس و دوشیهدنا وخبرادلایخ ؛ دنوشب

 ۱ دزادرپ اهنآ اب

 تباقر زا رولنم و تین روطنیا یلو
 هلبمجمک تسا نیا فورعم ناگ دنا وخ اب هلیبج

 و اهوخ ناگدننک هیهت هجوت دروم | ربخا

 - ۷ هحفص

 راک .هک ابنیس ناکتییزته زا تم

 ویزا زا حورخ ماگنه , دوب هتخای

 اهم » ردقچ هک لاونس نیا لباق

 ًایف 4 اب رامق دنیوگیم تشاد

 ربپدهن اضب ز ک مه ونیزاک زا رگم

 ناگدنناوخاب اف دوم

 ! تسا هتساخ رد فو رعم

 سفر و هنفرگ رارف یلوربولتیاههبرا و
 . هلعج زا هتبراو دنچ رد یددعنه یاه

 بیترت ناب و تسا هدرک ارجا «كنراگلر»
 رد هسلاوتیم هک ار یاهدنناوخ دچ یاج
 ۱ تسا هضفرگ « دنبوج تک رش « كن راگل ر»

 ردیزاب رخاو نیا هلیمج لاح رهب
 شایرمه تیلاعف و هتشاذگ رانک ار الف
 ۲ تسا هتلاد فوم صقر هب ار

 امن هراتس ب ۱۷۵ هرامش



 اس + []) « زیورب []

 ؟درک هجوتبساج «وشفا؟ » طقف یزورون یاههمدرب نایمرد ارچ
 راک نیا زا یدج دصردنص روطب وتفاک

 رد دایص هک روطنامهو

 نو بوختیزوروت یاه هیان رب نایمرد

 ناگ دن هحو تسا و همای رب كي طف

 مدآ «ناونع تحت وش فاک یلبق یاهنسق همان رب نلا .دک بلج دوحب ار نوبریولت

 ینعع اهیلیخ نآ تدس هک
 هابتشادنهدیم هئارل هک هچنآ اب ار «وش» هتشونارلآ دایص رتورب هک تشاد ما هوخ

 ینصب وث هک دننکیم رکف و دناهنفرگ زا یکی . دوب هدرک ینادرگر اکو

 ریوصتو یرازکت یاه كنهآ یریداتت یاه همانرب نایمرد ار « وتفاک» هک

 با وخینا وخب مه بت رگا 4 ین

 دوب هدخ زیهرب

 « دوب هدومن ناونع همنآهب فاک» دیماجنا لولعب تعاعود

 ولبالد

 یورو قنورین هجوت دروم را تخاس
 و ادا برعینویزیولت یاه هعانرب یمامترد هکد وب

 تسناوت وش فاک یاهفلاع هنوگ ره زارود یرا رکتیاهگهآو یگشمه ناگدنناوخ را

 هعان رب هکسلاح

 ِط

 دوخبار نوبزیولت ناگدننب تبرثکا هجوت رد . دوب هدش هداثتسل

 تابهم هتش رفویقابعشا دا زهب : اب ینفلآ یوگتفگ كاب

 دینویربولت رگید یاهوش « وشفاک »

 . دید دیهاوخ ار نانآ یاهرا

 یما رهن قداص []

 یاهتسف را هک همانرب نیا رد : دنک بلج

 هورگدوب هدش لیکشت یددعن و تواتم

 و دندادسسم یراب اروا دایص ینویزبولت

 هکدوسینازآ رذون بیصن مهس نیرتشیپ
 همان رد ویهی و هملدا هب داص رانکر د تناوت

 هعان رببلاجیاهمسف زا . دنکب یناباخ كمك

 كيپآ یرم هلاب صقرو «وللتا» هماشبامن
 دوب دایصو ۱ :اص یتنچسه زاب یعطل

 هطوبرم یاقا لزتم « ولا 0

 ۱ ممه دیلامرفب
 ال نویزیولت سا هپ هک دیشخبیم یاقآمروظنم مهاوخیم ترنم [7 منکیم نفلت ایلیم هراس 0 ۰ ۱ ۳ 0 بن

 تب ی فک ۱! دوب یفایتخا

 امتس هراتس - ۱۷۵ هرات - ۸ هحفص [7

 . دیدرک امناب پجع هچ هک الوا -

 هب !رم ردق نآ نوچ تسیث مهم هک ایات

 مدوخیهاگ هک دناهدرک باطعخ هلعوب رم مسا

 مهار یقایتثا لیماف منکیم شومارف مه

 یدازآ رنو 0

 زیلع ۰ روب نیرز نمهب ۰ یمارهب
 ام نیا ناراکمه رگید زا یزردوگ و
 دیدوب

 همانرب نیا تمسق نیرت بلاج
 راشفا بیرق زیورب ندروآ یداقتنا

 طاادرایبفرح یاج ناگدننیب یارب هک

 ۴لبص شضنرد دایص دوجو نینچمه
 مرا و هک درک یرایسب كعک همان ربنیا

 9 ولتنارگاثاعت و دباب هعادا همان رب نیا

 ۹ ۷ موسرمو لوادتم یاهوخ ر
 رهن و هر . دننک تداع

 یاههمان رب زا زوم مد رم

 1 هدشن هتسخ هط وب رم یاقآ

 ۱ ! مراد

 ۱۳۳ حزوم 0
 "ره ؟ هک درادن مه زونه

 ارم « درذگیم هطوبرم یاقآ رمعرا
 ارتشیبو دنسانشیم مان نیا هب ارم

 ۱ . .دننکیم شوما رفار
 )از۲ ناتیارپ عوضوم نیا 07

1 

 اودح ات هتبلا , بوخ _-

 ارآمدرم هک تسنآ یهناشن مه نيا اما
 ۳ نم تدش فورعم و دندنسبیم ارم
 . تسا نداتفا لوبق تم

 ۳ دیه نلطم ردق نیا 0
 مدرم یاهلمعلا سکع زا

 ۱ . مئژزب سلح
 هطوبرم یافآ دوبن یدج ۲7

 ۶ دنرادعقالع امش یهمانرب هب امقاو

 . ۰ ملاد باوج یدج مهنم -
 ظفر لثه یصخخ هک دینک باسح

 قم رد هی

" 

 تب



0 
ّ 

 «نا زاسملمف و اهمایف» نا دنمق ۶ یا رب رک ذت كاب ۶

 لاس یاههرامش نئرخآ یط رد هلجم ناگدنناوخ هه [ز
 ۱ و شيامن دب عضو و یداع رتف هک دنتفاب عالطا هلجم هتشذگ

 تعرسب یناریا یاهملیف ههت . ملیفدبلوت یمومع یاههنیزه شیارفا
 . هتفرگن رارق نیرودیولج یدیدج ملیف و هدش هتساک

 دادعتت هحفص نلا یاهربخ هتسوپزس رخا هرابش دنچ یط رد

 یدوصم
 . تشادت

 و زیهحفص رارکت زا یریگ ولجیاربهتهه نلا زا تهج ننا زا
 نا رباتالوصحمشبازفا تروص ردو دادمهاوخ لیلتد ی ب
 نا رظبد را

 یتعادب و یگ زات هنح هن وگچبههک دو هتفابصاعتخا ملیف

 . دناحنگ مبهاوخ هلجم رد هحفص ود ار

 ناریا تخاس ینف روعآ

 هک نا رباتحا- كرزن ملیف ژاتوم 3

 یزدان ریما رعس تلعب نآ یف روعا

 ردمامدننسا رخببوا زا دوب هدانفا قیوعت

 هدیزرو روتنوم راشفا یسوم طسوت دلرویوین
 مامنابهامتشهیدرا لئاوا اتو زاغآ .ینا ربا

 و یرادرسب ادم الصافالبو دیسردهآ وح

 . دخ دهاوخ ماجنا نآ رگید روما

 كيارباتحاس ملیف یارب تسا رارف
 هلمافالب . دزامب كنهآ یناکبرمآ زاگهآ

 نآ زایاهخسن « میف ینف روما ماعتا زادعب

 هدانسسرف نارهتب ناربا رد شیامن یارب
 . دش .دهاوح

 دامتعا یاقآ لکشم هک دکیع ینادرگ راک ار ادص شوح تای

 . درادمان

 سنت وس 2 بس
 ۳ و

 یاهملیف نتخادرد هک ملیف انیت []

 ,دنراد تک رش دیدج هرهچ ودو یعسافالم

 هللا رک ار تردفو رورغ یرادربملیف روبا
 , تسا راد هدهن یعیقر

 قشع یتسم#
 ملی هه یا زا ملیف سراپرد (2]

 نیبرودولج « قشع یتسم» مانب یاهزان
 دن ویمساف نیسح طسو هک تسا هنفرگ را رف

 . دنرگیم ینادرگ راک
 راگدایدهم یسح طسوت هک ملیف نیارد

 مارآ -قوو رهچوم دوشم یرادربملیف
 .دنرادتک رشیئأاضر نیهشو - یمادنا ریث

 رتکد , قثع یتسم ملیف هدننک هیهن
 هک دنامن هتفگا . هتسا ناو لیعامسا

 یرگبدملیف ملیف سراپ سیسات یادتبارد
 هنخاسرو رم ویدوتسا رد قشع ,یتسم ماب زین

 ماننیا یروق لامتحاب تلع,نییهب دو هدش

 , درک دهاوخ ریغت

 ۰ نیموکحم ملیف ژاتنوم مامنااب []
 راتسش ریز نآ یرادرب ادص هدنبآ هتفه زا

 نپا رد دشدهاوخ زاغآ یلیعابسا رهچونم
 ینویرانسساسارب !رثآ رباص یداه هک ملیف
 نوچیناگشیپرهانخاس رهشوب رد شدوخ زا
 هنش رف_یدسحا رهچونم .- یمالنتنا هللاترع

 یریفص جربا - رویناجنز ربکا - ییانج
 . دنراد تکر غ زرواشک یلع دیحو

 لبتویناج :رد نویادهو ینارهت زانهخ []

 یرلعب ار ملیف نیا یرادربیلبف رومآ
 اپ , تسا هدناسر ماجناهب نابل

 ۰-۷ یکابشما» و شویراد ۶

 «دریریم یکشا بشا» ینف روما []
 ناییبرق ملیف نیارد , تسا نایاپ لاحرد

 تک رشیتلاحعبار . یقیدص زرمارف . نیلیآ
 یرییعم رهچوس ار ملیف نیاو . دنراد

 یرادربیق یعیطم لاعک و ینادرگ راک
 نتم ثاپزوم تسا رارق اتص . تسا هدون

 نور ار « دزیریم یگشا بشما»
 تسانایرج رد یئاهتبحم و دزاسب دونشخ
 ۱ رچایاهنا رب _ملیف نا نم رد شویرادات

 هد رکنادیب یعطعق هینج زونه هتبلا دب امن

 بسا

 ... ملبف كي هیهت و نوبامه
 یامسیم ساترس رگیراب نویامها]

 هزاسن .ملیف كي هیهت راک ردناتسد ناریا
 نآ_نارگیزاب و نادرگ راک زوه هک تسا

 زاشیپ نویامه . دنالش صحت یتسردب

 یراذگ هیامرس ملیف دنچ هیهت رد زین نا
 كي هیهت دصق نوبامه ایوگ و تسا هدومن
 , درادفورعم باتک كي یور زا ار ملی

 مینک هراشا تسیئدبدمآنایمب مان نویامهزا
 هدامآ «لپت و یناج» ملیف نویامه زا هک

 ینارهست زانهش اب نآرد هک تسا شیامن
 تسا یزابه

 دش مامت نارگ وجتسج

 وچتسچ ملیف یرادربلیف روما [2
 پلیف نادابآرد زورون زا لبق هک نارگ
 دوس هداتفا قیوعتبو هدت زاغآ شیرادرب

 هدنابیقاب یاهاحص و دیدرگ زاغآ رگیدراب

 ساسا رب هک ملیف نیارد , دش یرادریعلف

 یرداقجربا طسوت یبلطم دیع زا ینویراس
 بیدرونامیاكيب _اضر :تساهدشینادرگ راک

 بیلابطاط زیگنارون - یرداف جربا
 بلیقروماو دنراد تک رش دادرهم دیشمج

 دشابیمرادهدهع یردیح جرف !رنآ یرادرب

 دانفا ریخاتب نوناق و کنه 4

 دیلونراک رد هک یلاکشا تلعب ۲7

 :تساهدمآ دوجوب مان راهچ تک رشرد ملیف
 مدناسفآوتم نامزاس نیا یاهملیف هیهت كيا
 دامزاسب زین نآ یاهملیف نیتسخن روماو
 . تسا هدش راذگاو یرگید

 تاهدوب قفوم هشیمه جرخرپ و هثیپرهرب
 یساغآ ابیاهزان داد رارق هام دنا رخا وا

 رداروا ات دناسر ءاضماب فورعم هدنناوخ
 , دهد تک رش یدرونامیا كيباپ یملیف

 یلانسص ار طسوت هک ملیف نيا
 كيادصشوخ كي . دت دهاوخ یلادرگ راک

 تشهددرا طساوا زاو درادما تسد شوخ

 دصا وخزاغآ نا ره رد شرادرسلیف هام

 , رب

 ب چه و دامتعا یاقآ لکشم #

 ردیاهزات تیلاعف ملیف ناگ رهءهرد ال
 و هدش زاغآ ینا ربا یاهملیف دیلوت هنیمز
 یولج هزات ملیفود هتشذگ هام دنلسا رد

 . تسا هتفرگ رارق نیرود
 اب دیعنروپ لیعسا ار لوا ملیف

 یریم - یمیرک هلاژ - تدصو تکرش
 یتصاز - هردان - قوو رهچونم

 تردق وب رو رع»#

 تک رشاد هکد رادما ترجه مود ملت

 یلاورتعج بنایبرف زرهارف - دیتعم نه

 دوشیمدنخا- نایک نیس و یتعاط دیمح

 ننا زا لبف هک تسادالیم نآ نادرگر اکو

 یسنا ربایاهملیف تسیرانس ماقم رث ار یو
 هللا رکشملیفنبایراد ربملیف ریدع .. , میاهدید

 تسا يهيفر

 یرگید ملیف یدوزب ملیف ناگ رهمرد
 دها وخزاغآ یرداهب هللازیزع ینادرگ راکب
 دک

 - راکبنوکا هک ناورتربا [7]
 لاس رخاوا زا دون هتخادرب ملمف ینادرگ

 وتسویبناگ دننک هیهت هک رجب امسر هنتشذگ

 ینادرگ راک اسخش هک اردوخ ملیف نیلوا

 درب سرود یولج تردقورورم مانیدنکیم
 دزیریم یکشا بشما :زا یربوصت رد نیلبآ و نایییرق ژرمارف [] نیسحو هلگنز یلک .- دار دیعب ملبفنیارد

 اتنبس هزاتس - ۱۷۵ هرابش  ه هحفص (]



 رنایاهسیسی ایمیل اهن یمن ما

 وناعرد « تین ات

 اعیمرانس ؛ دردگیم ننا رمع زا4

 یاههاردراو یرایس تسلا هتناوت

 ناب ثالم نیا دارگامنیس یارب یاهتسیاث

 هک تساهدمآ شیپ دراوص زا یلیسح رث

 یاهداتنا نا نادمرهو لاریا یاتیسرا

 یگ دن زافدهاف رم 6 هدمآ لعمب ینیدخ

 ۰ اس هنتسشهک یملالتم یکب

 هدا همانا ار نآو هتشاد هچو نآهب اس

 اهن هحس تشب هه

 شرارزگ خون نیا نسح . .شابیسهپه تسدرد

 تسا هنو

 یاهژاتروب

 لیقدنا وتیم هلجم هدناوخ هک تسپارد اه
 دروم ملیف نوچ و دنچ اب ملبف نارت 1

 دوحا و دون اشآ بآ هیه عوو ۰ رفع
 رگید یو دهدب رارف نآ ریسرت

 عوب هدنریگ رب رد دناونیم اه شر زگ نن

 اک اناحل را هک یتالاکشاالاتحاوراسنیفرث

 ره . دشاب دریگیمرنردار هورگ تاناکما و

 هدرک ادیپ دوکر ملیف هیهت رازاب 6دنچ

 یاهملیف زا هک ميشوکيم ناچمه اد یلو
 لبافو بوخ

 رب

 ۱ ثهچ

 هتخاس ننرخ

 رانلآ ناگدنزاس زاو ثحب

 نیمه .ميشابهتناد یعماج ياهيالروب

 [یرتسک اخ» ملیف شر زگ هتنه نن

 ییسپ دف راکبه «رانص.م

 نیا هیهت عورغ . دیناوخبم ار .ناددوت
 هک دنابیم هام نه رخاوا زا شرازگ
 ناباپ دا ی عراد ملیف هتشذگ هتنه

 دینا وخب ار ش | رگ تسا رتهب

۰ 

 !اشفریزا رپ هناچ سونوا یر

 دار سولاچ رهثب رود زا « دنکیم یطار
 و مرسن نا راب مسیم یلنیلغ هم نابم

 یوسب ارع رهش یاهثارچ . در اب اب
 ساسحا یئانتف نینچ رد . دناوخپب دوح

 اسب مراد یلابور رصق كيب هک منکیم
 دوشیمكبرات دراد هزات اوه مراذگیم

 رتمک .تساد رامکنح ریهک رب ینیگنس توکس

 دنچ رجب و دونیم هدپد اهنابایخ رد یربا۲

 یاهنابایخو سولاچ نادیمرد هک یاهزافب

 دنشه لوفشم راک و پسک هب فا رطا

 ها رزب یاه هداجب بلغا هک اهنابایخ هیعب

 تسا ماراو تولخ دونم یهسم

 یفلعام زا یکی هنیمه نارپا لامش
 را رق نازاسلیف هجوت دروم ه تسا هدوب

 یناییرو تایصوصح رطاخب دیانو هنفرگ
 بلیف هجوت دراددوخ بلق رد هک ین ریگ

 یملی .دتیدوفس دوح یوب ار نازا

 متهلامش یهار نآ شرارگ ی

 نیرخآ ملیف نیا . دراد ما «یرتسلاخ

 نادرگ راک دیاش

 صضاخ ینابیز تی مع مئق ,نن

 لب رز نم

 هدشابیم راس ,م هجا

 _ت ]ام

 دیشروخ) دوخ مودو لوا ملیف هک _تسا
 ( وهاهو

 اد رپملیف پیکا هک دناهتفگ نمب , تسا

 هتخاس اجنآرد ار بادرعرد

 بهچ نسمهب . ایراد تسافا سولاچ لهرد

 هعجارم لته میقسم ینادرگرس نودب
 سل هورگ 4 دنیوگیم اجنآرب ایل منکیع

 دلراپ كيدزن , كرزب یالبو كبرد یرادرب

 دونم یه «تیاه له« هب هک هلتس

 تا رتسا هلصوح , .دنتهی اد یلیف لوفشم

 پیکاهسب رندوز دهاوحیم ملد . مراد

 كبابتهج نیمهب . موش قحلع یرادر علف

 یرادربملیف لحم هب ار منوخ سوب یی

 وجو سرپ اجنآ یاهیلحم زا , ملاسریم
 ار رظفن دروم یالبو دوز یلیخ و متکیم
 الیو لخاد زا اهروتکژ رپ رون منکیم ادیپ

 سیم لحاد هکیساگه , دوشیم هند ینوخب

 مییم ینارون یاهلمّوخم رد اردوخ موث

 زیگنا تفگشو اییز یردقب الیو لخاد
 یمدآر ه نیل رایتخا ین هک هک هتخاس

 مث الیو یرامعب ی, دزیگنایمرب ۱

 هک یزیچ اما . تسا هان هجوت بلج

 ماحس ٩ تسنا دزادلايم تریحب ارم

 روتکذ رپوییس زا البو ءایلس فقس و اهراوبد

 نلاس طسو ردو + هدمآ رد رگید یللاحب

 امن دراتس ب ۱۷۹ هزامش بم ۱۰ هحفص ۳0

 وز

 «دنیموش *ثكي نآیامهتنارد هکالبوشلررب

 زارق یگررب كيلوارت ۰ دراد رارق ایز
 تسا هتفرگ ار دمآو تفر هار هک هنفرگ

 دیابالپولخاد یراد ربملیف هک منکیب سح

 دروخ رب نیلوارد , دشاب یسنالول یلیخ

 وربور ملیف رادرملیف یدنولا .یشمجاب

 نیبرود تشپ كایلوارت یوروا . موشیم
 دنکیم یسررب اردوخ یاپاوز درادو هتسشن

 رافص ارس وا زا .دیامنیم میلظنت اررونو

 لوفشم الاب قاطا رد دیوگیم - مریگیما
 اهدلب زا . تسا ملیف ناگشیبرته اب نیرمت

 شوگبملیف ناگشیپرته یادس
 یاهلفحلدنچ موشیم هک قاطا لحاد

 شو و دار دیعس . دوشیم فلوتم نیرمن
 و تحب و تحس لوغشم راغمو نی رفآ

 زا رسق هک ته یاهجحس هرابرد وگتنگ

 یلیخ نم

 موریع الاب

 اس ریه

 بدو

 . ۰ "۳ ۰ مونیم یمیمس پیکا
 6 یف هک یناریا یاهلیف فورعم
 9 هدرک ژاتنوم ار «رابگر » و « هلتزا

 اکداب ار راتم زین « كدصاق» ملیف

 ژاتنوم هکتیا رب هوالع ملیف نیارد

 رافع رواشم تسا هتفرگ هدهعب

 ۱ 3 کچوک ردارب نایئاجردوعسو
 . دشابیم نا
  ینفلا دیشنج دعب 4

 ره . تل هدامآ هک دنکیم

 ۹ اي تنب هیموخ كابدزن و .انبایم
 ۳9 نادرگر اک روتسدب . دن ریگیم

 ریه ؛ دنکبب سیخ ار شیاهوم

 ۱ هایم ست یسن هرد كثاسع

 و  داکفلگ راولئو تکكب
 ۳ ۰ کیم رارق نیرفآ شون

 هسوغ یاه مره ۵ نور ؟ر



 هبو دنکیم یروآداب !راه هثیپره یراب

 دتکیم مالتا اردوخ یگدامآ یدنولا
 عورخ روتسد . دوشیم نشور اهروتک رب
 رب داردیعس دوشم هداد یرادرملش

 پیتملشنا رد : شرگبد یاهعلیف فالح

 تنکل .دنزیم یرح یتو دراد یاهزاب

 هحص نا ش رفآ شون د نایز

 .دنکبص# رب رادا و ۲

 یسیدامتلاحاابودنکیم لب ۷ اروا

 لثم نیرفآ شون . دناسچیم واب اردوخ
 شوت رد ار دونخ هرحتم هدرمكي

 لوط رد . دربرپم كفاو دکیع اهروآ

 داردیعس اس رفتقاطیام رسدد ه

 دندش قرغبادرمرد نب رفآ شونو
 هتفرگ قرب ادملیفراد ربملیف ۵
 دند ود نیولاچ سناژرواهباروا

 منکیماگین وت یامشچو یتفو

 هجاشكي.دعب ميسيم هنیلآ ون ومدوخ راگنا

 شونتسدبو درادیم رب زیم ید زب لک

 لگ ها رکا ابنیرفقآ شون . دهدیم نیرفآ

 شیاهفرح اددجم دار دیعب دریگیم اد
 وا هک دییم ینقو و دهنیم هیادا او

 مامتو دوشیم ینابعع تل هنر 3
 یاهومو دنزیم مه ار زیم یود تانیت

 سرود. دشکیم نیمز یورو دریگیم !

 رد دار دیعم . دونیع كنيلوا رت
 هنبد شا ادنا رد یدبدش شزرل بت

 و دنزیم ولاز نیرفآ شون یاپ دوخ
 : دشکبه داب

 نزنیفرح هب ... وگب یزیچ هی

 دیعس . .. دنکیم هبزگ نیرفآ شون

 خر قيمردموع پیج زا دنب ندرگ ثكپ
 هزادنایم نیرفآ شو ندرگی

 نیتمج . نهدیم حیشوتنیرفآ شونو دار دیمس یارپهرشیرادربملیف تمارارفهکاریاهنحم « ران .م»ا]

 زا یسف یاهرگ راک زا یکی هنحص نیا
 زایپ . دهدیم ار قربو دغر رو توری

 رگیدرایکب رانس , ینالوع نالپ نيا نایاپ
 زاو .منکیم رارکن ه دیوگیم یدنولاهب
 راک یرتئس تقداب هک دهاوخیم اه هثیپرنه
 مزال تاحصوتو دنهدب ماجنا !ردوخ

 دهدیع

 هبحص نيا یرادربعلیف نایاپ زا سپ
 یم یرادربلیف هدامآ الاب قاطا هلصاف )لب

 رد دیای نیرقآ شوت هحص نیارد . دون

 و دبایب هرجب تشپ اکسم هبرگ هک

 ندرک شور لوغشم هک ار دار دیعس

 دنزب ادص تسا هییموخ شنآ

 فورعمرومیرگ « یردنکسا "هللادع«
 ملیف رد ار یقوثو زوره هک نویزیولت
 مسرگ لوتسم تسا هدرک میرک اهنروگ

 «ک یزیچ . تا نیرفآ شونو داردیح
 شون هک تسنیا تا بلاچ نم یارب

 دراد یاهزان این ملیف

 انتسا هدشن شوک چیه روصت فالخ ریو

 دوش هدرب هرهب ملیف رد وا یلابیژ زا

 نیا رد مه نیرف

 زا .بکساديپ ینجرف هحص نیا ندش هداعآ ات

 تبحص رتشید شدیدج راک هرابرد رافهابات

 دهدیبضوت ملیف ناتساد هرابردوا . متک

 زا تما یسابتقا یرتمکاخ
 ملقبهک یلادئز مانب یئاکیرنآ دنلب نامر
 یناکیرمآ روهش هدنیون « زلواف ناج»

 ار پاستنک نلا شیپ
 متشاد وزرآ هثیه عقوم نامه زاو منا وخ

 مروآرد ماسف تروصب ارثآ یزور هک
 ناتساد نیا یوب رتشیب ارم هک یعوصوم
 هرات و ون نآ هژوس هک تسنپا تخیگنا رب

 تسا هناقثلع هب ملبق .تسا

 نشک هو

 تسایلانج هن

 كي هلعبارمدنک وگز اب ملیف هکلب

 , تا هحم ندغ «دامآ رظنتم

 حوتنا وضاس تسیآ ثكاث , تحا درهو در

 تایلاهعلیف رارن تخ- با رم هب اهنایف
 ارچ . دوشیم هتعاح لوادتم ترودح هک

 : هنحص نسلازیم اهنلیف هنوگسیارد هک

 اتیفددیاپ ملیف ژاپوکد و نییرون تکرح
 نروصب راک هچبت هنرگ و , دشاب هدخ پاسح

 لیلد نیمه . درک .دهاوخ هولج یسوکعم

 یرادربملیف نایاب زادعب هک تسا ماعت لاسکی
 .ماهدرک راک ویزاس نیا یور كدصاف ملیف

 یاءاک هیهت دوچو هلئس نیرتمهم هتبلا
 یلعو دکن ككیر ناتساد نیا یور « دون

 هب وگچبه نونبو درک ارراک نیا یسابع
 5 یا ندن ملیف هب اردوخ هقالع یتلاخد

 داد ناشن ناتساد ۱

 مکیع لاو راتس را

 مه ملیف نیا رد دش رولچ

 هداضتسا دار دیعبو نیرفآ شون دوجو
 . یدرک

 بوکس
 عورغار دلدصاف ملیف نم یتلو -

 هک دوب نیا مفده ادنبا مدرک ننحاس
 یلو . متک هدافتسا یرگید ناگشیپرنه

 رگیدراب اندش ثعاب داردیعس اپ نم یتسود

 ابا . مینک یراکمه رگیدکناب ,ملیف نآ رد

 هکميوگب یاب نیرفآ شون مئاخ درومرد
 بارخ اهداو ایس رد ناتسارکب ناشیا

 تاحضاو حصوت یجاتحا جیهو دون

 ملخكبرد هک دون لیام ,یلیخ وا , تین

 مدرکار كسبر نیا نم و دنک یراب پوج

 نم لاحرهب تلدصاق شورفرب ملیف زادع
 و منو هدرک هدنز امیسرد هرابود اروا

 :مدونهدرک بسک و ا یارب هزا ریتسرپ ثاب

 یزاسراتودردهک یتعحز رطاخت ورنیا زا

 رداک مدوبت ,لیم یب « مدوب هدیشک 3۵زنن

 (۳هحفص رد هیقب

 امتس هراتس ب ۱۷۵ هزابش تب ۱۱ هحفص (0



 . هریگیملکش هک یوزرآ :نادنم رنههمبد
 اوخرب یارب یرتشیب تقایل زا ام
 انرادروخرب ناشایعامتجا قوقح

 .ملاحشوخ یلیخ ؛ ماهدینشاراعنیس

 لش زب ام یاهیسطبحم رگید تالکشم

 6 روطنامه [ مرا ودیما و نلا زا « دوب هدش هراشا هلجم ردهتشذگ ی یهتفههک ی

 شتو ریژز؛ نا ربا یامن نادنم رش سب دما رد هی

 .دوباهنآ ملسم قح زین تیزم اهیتحاران هک دربیزورو.دون لحیکب ن .دش دنهاوخ دنمهرهب ؛ دندوببیتنیب اهلاس هک یلابازم را
 هب مرفس رهیلط نم هنو- ریددت یهجنپرساب ام روک یاههرگ و رنه و گنهرف ترازو یلاع یراباب هک دبهنت نیا تن كخ

 ۳ تادنمرته اب دمت و .دون هدوشگ -ریشمش ون اب یمهمشن ۰ تسا هتفاد ماوف ملدناگد ننک هیهت نمجنا تبادح و
 هکنیازا مدروخیم هطبغ اب اب یامنیس هک تساجنبا هللس دوریم دیعاو : دنک یم ایا ینطونادنم رنه ی4ت> قوتح قاتحا رد

 :یکب نلا لثم زن یموت یامنیس

 هطز

 و لماوع رگید ونارگیزادو تخاشاد دیابهک تسوریور یاهدیدع تالکشء سرش
 یاهقوتح زا اجنآ رد ملف ۷

 نادنم رنهو ۰ دنرادروخ رب دروآیم

 عوضوم نیا مونشیم هک و
 يم محرم ار نادنمرنع کا

 ۶۳۵۶ راولیما یمک نامدوخ یارب ار ربخ نیا یتقو نم شسار -
 هک مینکن شومارف

 یاد رفیئ# سان

 نیا زا ام نادنم رنه عصوو.دوش هتشاگنا هیید رددوز هچ رم

 . دریگب ناماس مه رظظن
 زاو« متفرگ سایت لا ربا یابی کنش هرا دنچ ینت اب هتخهسا

 ! ,لصاح هک میدش اد رما ننا 4 عجار اهنآ رظن راهلنا

 تسا بلطم نیا ز اهنآ یکت ح طاخ تناحر و یدونشوخ

 شیبیاهزات تالضعم هنرگ و ,ددرگ لح اهتآ

 زورون هدزیس یهژیو یهلجم رد رابنیلوا رادربربوصت كي یارب هاگره ننارن قیاس

 یبهبقرتع ربع یهچناس وهتداح,راک نسح رد

 هک تشادندوجو یلوئسو ماتم ۰ دادیم یور

 نیا یوگناوج
 میلاحتوخ

 الا یلو .دشاب ناصتت

 رکف هب هرخالاب رما

 یبدف و هنهک درد

 نیلو سل وئس 4«

 ننا یا وینامرد و هراچ
 .دند اتف

 نادنمرنه یا رخ هک یتفورا

 مهیباامتح مدرک رکف , مدناوخ امتیس هراس
 شورون هدزیس ره هکتا یناهغورد : زا

 یتقو یلو .دنهدیم منرم لبوحت تاعوبلعم

 یاکیدنسلحم زا ینفلت روطب ار عوضومنا
 تصع یهچون ؛ منرک لاوس نادنمرته

 . مدش نآ یارچ و نوچیب
 یاهسس نادنعرنه هکتسا ننا نعرظن

 اقا ولکش هکتسا لبع تروح
 یم هکتا نامزنآ طقف و دریگ

 هک هب عجار علطاق و یعلعق رخ
 مزازونه نم نوچ . دادن 7

 ۰ ماهدرکن هدافتسا



 ات سس یکتا ی تست شه سم

 هتعه 7

 س

 باهنلا :.سلجنا سول رهرد رباوج یادها

 نیک دیرف مایلبو» و دسر دوخ جواهپ

 هک) ریگ نج فورعم ملیف نادرگ راک

 رداک دنرب (تسا قیاس یاهیراکس دوخ

 ار تباقر نیرتهدرشف و نیرتکیدزن
 »۷ و« هکبش» فورعع ملیفود

 ددرن يارب ادبدناک نیدچ مادک رههک

 ناونعهب «یلار» تبفاع و داد رباوچ

 نادرگ راک و دش هدیزگ رب لاسملیف نیرتهب

 ملی موس نیا) نسالیوا ناچ نآ

 ار لاس نادرگر اک نرته هزیاج (تسوا

 مک یملیق یکار . داد صاصتحا دوخب

 بل ز سس اب یگدنز ناتساد زا

 وی رهل فا رج رتشید هک ی ل تشه .تسا ماسک

 ؛تسا هلرزب نانام رهق سکبهیک تقیحرد

 ناسنانا جنرو دردرپ یگدنز حرش یکار
 هک تسا هدروخ یرس وت اما زاورپ دنب
 هدنیدیم هک یلاه یگدنکفا رس مامتاب تیقاع

 رح

 یار شناتسود زا یاهدع هک یشرد

 ایم « وا اب

 شایگدنزرد هزات یقرو
 شیارسب یاهزر ندرک جیرفت
 ۴ دیهديم بل رب

 . دنگیم ور

 نیاشقت رگبزاب « نولاتسا رتسولی»
 ملیفیوبراس یمدسیو دوخ هک نر تشع
 هجرگ) ملیف نا رد یزابای , تسه زین

 دنم رله كابنا ونعهبا ردوخاما (درین یاه زیاح

 یدج نیا زا شيیات هکو .  دنابامن ددرزب

 زچاب یگلان یس نسرد . دشیعن هتفرگ

 رد مه رگند تیمها مک ملیف هب . یکار

 : شوبتالفنادن وادخ) تشاد شا همان راک

 ( را زهود لاس رد كل رم هقباسو « نوپاک

 ات دوبهدخ وربور یئانتعا یباب هشیمه اما
 رههبو تشون ار یکار یوبرانس هکنیا
 ننا .دوب هک ندزرد نآورد نیاو یتخس

 ثدح» تیقحرد یکار . دش هنحا ملمف

 بلاقرد یهتنم تسا نولاتسا دوخ « صن

 وجهم نز تشمكاب

 یسیلگنا دیقف رگیزاب « جنیفریپ»

 لاسدرم رگیزاب نیرتهب یهزیاج یمدنرت
 رفنكي هک تساراب نیلوا یارب نيا . اش
 .دبابریم ار راکسا یهزیاج كرم زایب
 هزیاچحنیف رمه , زباوج شخب سا رهرذ

 ملیفرد یراب رطاخب یواناد یف 03

 ناسا راوج یهرود نپمهنو لهچ .

 کب 2 یی ی لس

 راجسا سم 4 |
 هوخخرپ سارمرد « تفرن ینوزف مدره

 . دش عیزوت راکسا یهرود نمهن و لهچ زیاوج ٍد

 راکسا یهدنرب ؛ گرم زا یپیرگبزاب « راب نیتسخن یارب ٍ#

 یادیدناک هک ی راد نیلوا زا لاسهد تذگ زا سپ یواناد نف +
 ست

 بسصنار لاس نر رگیزاب نی رتهب راکسا كانبا .دوب هدش راکسا

 .تسا هتخاس و ۵ 92

 راگسادنچ هدنبابر «یکار» ملیف زا یاهنحص []

 نادر-م مامت و یک ار هکیش #

 ملیف نیرت راکسارب روهمج سیر
 لاس یاه

 هکبشملیف رطلاخب هک جنیف .درک تفادردار

 دوسخ نآزاار لاس رگیزاب نیرتهب هزیاج

 یناوارف یاغوغ هک ملیف نیا رد « درک
 یدنبوگ كي شقن هب ۰ تسا هتخیگنا رب

  تسا هدش رهاظ نوب زب ولت

 هنلا نز رگیزاب نرته راکسا

 قلعن هکبخ ملیفرد تکرش یارب یوانادیف
 .تفرگ

 كابشعن ملیف نیارن هک یواناد یف

 لاهد « دراد ار ینویزیولت یامانرب ريدم

 . دش راکسا تفایردب قفوم «هکبش»

 دو هدش راکسا تفابرد دیدناک زی شیب

 رد یو بیقر نیرتفورعم . دشن قفوم هک
 «ورردور»ملیف رگیزاب نملواوبل « لاسا
 . دوب

 هسلاس یرا یونراس نیرتهب راکسا

 یوبراسنتشو رطاخ هب « یکشیاچ یداپ»
 یاص تس هک یملیف تفرگ قلعت هکبش

 نوچمهودنکیم وجه ار اکیرمآ نوبربولت
 نآ ینمیرها یوریئو نویزیولت « یهاگداد

 کج هعش هنر

 دامی موکحم

 زور تحب دروم

 ۸ اعتلابحن ار تاعسلا ۱

 آیمزوو هکبش

 تساگن رمآ
 [ 0 اد

 یا سناج

 مایلپو» ار هدش سابتفا یوراس نرتهب

 ناد رعمامت یو راس رطاخ ندلگ

 یناتک ساسا رب هک تفرگ « روهبج یبثر

 دا راگلرمخ زا نینود یهتشو مان نیمه هب

 یاس العرب هک تسپ نتگشاو همانزو

 تفرگ ۰ دندوب تیگ رتار
 رد ان« روبنوچ زدرابدور نوسح ۳

 ۳  رل ۸ .شس

 روهمجسلر نادرم ماعت ملیفرد نتگشا و

 راکسا یهدن رب شقن نیمه یا رجا رفعاخهب

 /یلدا رب

 و . دسش مود شقن درم رگیزاب نیرتهب
 یبرتائب

 رگی زاد

 ب رتسهل راگسا زین «تبارتسا
 یارجا رطاخهب ار مود ی

 نا رتفورعم.درک دوخ نآ هکبشرد شتن

 یترال : هرباج تفارد یا رب هد نایاق

 و (تادرسم دایعرد) یتییدن هب ویلا

 (نائز نایمرد) تنارگ یلو رتساف یدوح

 دندوب

 س میل رلیاخ هی « راسک و لکساه»

 یشا لاه یانخاس « هوکش ربسا» یرادرب

 لاسیرادربملسیف نیرتهب
 یسلاهدراجبر» و « دا رتک تاکسا»« , دش

 ملف نیوبن رلطاخ هب فورعسم روتنومود
 دوس هس ار هتشر نیا راکسا یکار

 یاصتخا

 یحزیاچ یعدن رب

 دیداد

 روهش زاگنهآ « تیمسادلک یرج»

 علاط»ملیف كدزوم نتخاس رطاخ هب اهبلیف

 لابیژبرا یقیسوم نیرتهب یهزیاج « سحن
 ملیف رطاخ هب نامئزور درانوئل و دوبرار
 لاکبزومساتفا نرتهب راکسا «هوکش ریس

 ودسبا رتساارادرابو . درک دوخ نآ زاار

 را وآ نب رتهب راکسا ناگد ن رب زمالبو

 ۰ راهبهتسه» یهنارت رطاخ هب لاتژیرا

 , دیدرگ هدوشیم دلوتم یاهراتس» ملیفرد
 و هدورم زهایلیو لب ار هنارت نیا رهث

 تسادنسبا رتسا!رابراب زانآ یادصو كنهآ

 یسوداتایپروترآ یرفن راهچ هورگ
 تزوامیح و ردناسکلا ثاید - زتوخرف سل

 ملیف یا رب ؛ر یراذگ ادص نیرتهب راکسا

 لس ودو .دندوب روهمج سیلر نادرم ماعت

 ار سایسل یحارط نیرته راکسا یتانود
 . تفرگ ینیللف یاوونازاک ملیف یا رب

 هن یلامنیس یاهاقح نیرتهب راکسا
 ؛تفرگ قلعنكنیک و ناگ ول را رف ملیفود

 ۳۰هحفص رد هش
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 ۰ تردو ریز ناگ دداوخ مان []
 لیصما یعیسوع یاهباعرد هچ .

 زاسج یفیسوم یهیمر رت هچ و ینا ربا

 درمو تر

 ۲ و دنک رنتم زیچ كي رد

 تسا شوح و بساتم
 اسربپتس و اه هتنادگ نس هب

 اس یشادد

 دهدیم ناشن 40)ع رتشیپ لیصا

 اگزام اهبا یحور دشر ثهااب دوچ

 متسس من

 ساهرتناوچ عط باب زین

 س.تس# رثآ و نارگادوماگ زا رههکنیا و تسا

 ود نیانیب فالتخا داجیا ددص رد نا

 یاص یرادربهره رچ ؛ دبآ
 دنرادنیرگید روظنم قیرط نيازا باوصان

 كبس ود ره

 و ؛ دلاهدرک بسک ی اهزادنايب یاهقف

 ناسسل رب هکتساییاههنارت : نآ لصاح

 را هد

 د یناربا ناگدنناوخ

 ییاهدنارت . تسا یراچ لاح لها منآ ره

 ودنف ربرذپ ریثات مدآ یاهیداش و اهملا زا <
 رسگ , یاهتسد دزن نآ عون ره مرجال
 تسازیزع و

 رد هنارن نیرته تبحص ياب ینقو
 اههنا رت دایع

 یما

 دین هدنناوضخ كي رادشیب ی

 "و مامت یلاوج نداد زا رایتخایب دیآیم
 فچبار شیاههنارت و ؛ دوريم هرفط لاک

 - هرطاخ یابینقو یلو .دناوخیم شیاه
 : دونیم هدایشک نایب اهنآ نیرت زیگنا

 راه , اههنا رت و اهگنهآ دوش هاگنآ

 شوگ یناوج هک دنکش وخلد دنا وتیمدیما

 تفابیرد شاهقالع دروم یماننا وخ زازا ون
 :اگدننا وخ لاجم نیا ردرلان نیاز ۳۳ ۱: . راد

 اب رکا اهم

 گ

 نوع

 هنارن سرب زیگناهرتاح زا ی امش پوبحم
 تبحص , تسا هدن هدناوح ناشنابل زا هک

 ءاننا ريم

 ر ایت هب فورعم یناگیاپیلگ ربکآ

 یهمانریزا شیشملد و مرگ یادص اب رابرید

 هدداوج درد اب هثیمهوا , ميساشیم اهلک

 3و 6 تسا

 ییادن . دسریم عنساب یتنس یناوخدحو
 راد شوح یمدنناوح كب داهن زا هک

 شیاههنارت نیرتزیگنا هرطاخ وا . دزیخیم
 ردو ؛ دنادیم اهلگ .یهعانرب یاهگنهآ ۱

 عون یادص هتیبه شیادصهن دا 0

 هنردم زا نآیم یهرطاخ, دنا وخیم ار شگنهآ نیرتیندنام و تسا نیا هنارتنیال ۱ . اغارچ هثیم نشور هک ادورغ ._ ناربیهدرم مان نیمههب یملیف رد «اهلف . دو شرادفرط ار : من ً ۳ 5 3 ۵ 1 1 رم ِ دو هل نیا ناطلس» یهنا رت ندناوخ اب «فراع » یاد یناساش رد یروم لماع « هنا رت هب ! دوخ .دهدیمرس ارنآ یاهناسفا و نینطرپ . نیاذوچ . دراد یرتشیب یحرط نخ زا شیبهک دنت و هنوگزاج یادسثی نو . تسازاونشوگ و ین.ابنش شخب دار زا وا بوس اچ

 یکا ۲7

 مناج ماراک نار هتهآ نایراس يا

 منانسلداب متشاد دوخاب هک لدناو دوریم

 .... شوريم

 هک تسا نهآ نیمهاب تسرد اپلگ
 دباییم تییوبحم و« دنکیم لگ یباسح
 اب وا ندناوخ زاوآ راکهک ییاجتآزا و
 یداسیز تیعهوم : تساما مه لمع راعتبا

 ۱ روا یاهورهل اند ۳1 دنانرگ یم یو 2

 «راودوواد» زاوآ توچ دنادرگ یم هدنکفا

 هک تهو هدوب نآز | رتزیگنارحم وا
 , دیآرد .دیلقت «

 و وخصاخ 9 اس ریل حر

 هدوس قفوم ریظن یناربا راو

 یضرامتزا رگیدگنابودنیاکتآ نودب
 یه

 تسا

 امتس هراتس ۱۷۵ هرادش - ۱4 هحفص 0

 , دوخیم بوسجم با رت نیا یار | یا رب
 !دعنک

 . دشاب رادروخرب ادع رظن زا

 كي زا ار دوخ شوخ یادص جریا

 :هدرک هیراع مزب لها و ساش یقيسوم لس
 . هیدنا ردار شیوخ ییاحیسمدو

 رثوم زاوآ «دور هدنیاز » وایارب
 نیرب زیگناهرطاخ « یناریا لیصا نیشنلد و
 یرابد و كاح دای اب ارنآ نوچ تساهنارت

 یفشع اب ,4 ارت یطو .دوب هدناوخ كلاپ

 ار دوخ یاهدورد نیرته ریذپا فصو
 دوب هدومن میلست نیمژرس نیاهب

 اهلاس زا .دعبمه زونه «دور هدنیاز»

 تدینع رابه زادعب ملیف .نيا نارگ اهامت
 نعابو .دوشيم هدنز ناهذا رد « گانهآ با
 و روهشم یاهدننا وخ «فراع» هک ددرگیع

 . دوش را دف راع رن

 یی زیگنا هرطاخ رگا «اهیلق نالطلس»

 ببصو تقادص لیلدهب ؛ تسا فر اعیهنا رن

 و. دروخیم شوگ هب وای ادص رد
 زا یلیخ رد هکتسا يلامس تم ۳

 . دونیم سح ید یاههنارن و یکم

 هکنیا و ملیف دوجو هک مينکن شوهارف
 مسلیفرد «نیدرف» یاهل زا هنارت نیا
 یرضتشی زیگناهرطاخ لماع , دشیم شب

 یرولعنامهو
 ۱ هنه تقفوچبه هنارت نیا مدید

 لوح یادص مهوا .دوشیمبوسحم

 ار , یقارنلک ۰ ایوپرهم نوج

 لوت رب یفن اب زونه زاوآ راک
 ۱ . دهدیم همادا دوخ

 یرعئاب یاهنا رت . دنادیم

 .  ...منفايم تزورنوا یاهفرح داب

 ایام هشه رهچوس یادص

 تساهدوب ادوسرپ او هتسخلد قشاع
 یخلت یعون هثیمه هکنسا نیمه
 [ , دسریم شوگ هب وا یادص

 ار هدنناوخ روضح , دهاوخ
 .دناسرب توبث هب سلجم

 دنناوخ یاوس وا یادص
 ناوخ كي دوجو « میدرک
 .آ و دنک یمیعادت زین اررگید
 تا

 یدنلاوخ (ر هیضرع
 وا هک قحلا و , دناهدادبقل
 ایگت هخسهوا . تسا تفص نا



 « تساهدوب ینا ربا زا وآ لیصا یاهتس

 بیمار وا یادص یتقو زونهاهلاس زادعب و

 .درادن یریفوت تن زوراب میونخ

 هاگتچیه هکتسا یناگدنلاوخ لسنزا وا
 هرسغ ناشزیگنارحس و یثوداچ یادصهب
 تفصشیوردیاهدنناوخ ناکامک و دناهدشن

 رارق رگا : دنادنام یقاب شعولغیب و
 یاتمه یلاریا میدق یقیسوم رد دثاب

 «یریزو كولملا رمق » طقف « میباببوا یارب
 چجسیه نوچ ءدوش هسباقم وااب تسارداق

 یمرجنح ننیچ زا وا لثم ینز یهدنناوخ
 ۰ تسین رادروخرب یاهنافا

 یناجبیاهمدزاب ومد و اجب یاهتکم

 اروا یادص :دمدیم شاهرجنح رد وا هک

 یستقو و هدینادرگ یریثا وز اوآشوخ
 - یهشاهنارت نیرت زیگناه رطاخ

 ات اس وا

 ! تحص

 هک ار یکدور رعش نیا رایتخایب « دوش
 بل یور تساهدروآ رد زاوآ هب هلاداتسا وا
 ؛ دنک ی م همزمز

 یسه دیآ نایلوم یوج یو
 یمه دیآ نابرهم راب داب

 وآ هار یتشرد و یومآ كبر
 ... یمه دیآ ناینرپ میاپ ريز

 یوج یوب » زاوآ زین یتسار هب و
 زیگناهرطاخ و یگشیمه یزاوآ « نابلوم
 شوگ هب ارنآ ینز دیواج یاون نوچ «تسا
 نامبا ؛ دنکیم نامراداو هک دروآیم ام
 .دنامیم هک تسادص اهنت هگنیاهب میروایب

 ناگدنلاوخ رامشتشگنا زا زبل "ههلا» ۱
 . تسا یناربا لبصا یقیسوم میدق لمل

 یاههمانرب رد هچ و اهلگ رد هچ وا زاوآ
 .تساهتشاد ار شدوخ یاج هشیمه « یداع
 و دراومز | «نتسش دوخ یاج» نیا و

 صخشو ماتم دنمرنه كسب هکتسا یتاع وضوم

 ناگدنناوخ زا یرایسبفالخرب وا . دشخبیم
 +کلپ , هدزن یسکیاجرب هیکت « یزورما
 یقیسومرد رظن نیا زا هکار یلالخعقاو رد
 .تساهدرک رپ « هدشیم سح یمو زاوآ و

 یرایسب زیگناهرطاخ یاهنارت , ههلا

 .روش یور زا هکلب تداع رسزا هن هکدراد
 موصعم ناکدوسک یارب ناردام یئالال

 نآ یهرطاخ هک یياهنارت یلو « تساهدوب
 :تسا نیا دوریمت اهدای زا هاگچیه

 هک هناشن ناقشاع زا مریگ نونجم نوچ
 هعک یهناخ هب م رتیع ار هتسکش لد

 ونوچیب یاه ههلا زا یکی هثیمه وا

 یاههرهچنیرتیندنامزا وناریا زاوآ یارچ
 .دناماهاوخ یقاب ام زاوآ و یقیسوم

 یکی ۰ «الط ماج » فورعم یهنارتاب
 نامسآ یندشن شوماخ ناگراتس زا رگید

 یاهنرت ۰ دنبرفآیم هرطاخ ناربا زاوآ

 تفالعل زوه شتاملک هک ازفاحور و !زفناچ
 : هدادن تسدزا اردوخ یگز ات و

 دن زیمرس ال ماج دنلب هوک زا هکر حس
 ناوجدرم نوالابلد لدهکا رحص من رباین

 دنزیمرپ
 تشکلد زا یکی بحاص «شکلد» وآ

 الاحرگبد هک تسا یناریا یاهزاوآ نیرت

 ربقح یلبخوای ارب «نا رباموئلک ما» بقل
 . تا

 --یم شیپ تفو یرایسب زا ار شعلد
 یارب یبوناب زونه هک ینامز زا . میساش
 زسین وا و :دوب هدش ادیپ یناریا زاوآ
 دوچمها ر :هعن نیا , ههلا و هیضرم نوچمه
 یناربا زاوای هتسخ یاهنایرش رد نوخ

 دنا ود

 یاچ رد وا یلحم یاههنارن و اهزاوآ

 نیاردا ر,یدیدج یناوخ زاوآ یمویش دوخ

 یاهرا یاحفس و ۰ دروآ دوجو هب كم

 .دوشگ مدرم شوگ و لد یورب ار ادص زا
 یاج رد كب ره زین شياه هنارت رگید ُ

 تسا یدیش مه زاب و یلدینش دوخ

 یهراهب زاوآ نآ اب «ناروب» اما و

 فورعم یا رحص هب مریم دموآ راهب دموا لگ »

 .ددنویپیم اههرطاخ هبو دنکیم لگ یباح
 هک یاهدنناوخ ناونع هب هثبمه وا زا

 دناهدربما ۰ دوخیم .كچوک شدزن رد ادص

 هدوب قشاع یاهلد زاوآ ۰ وا زاوآ اریز

 . درذگیم رتشیب ْنامز هچره و ته و
 .دوشیم سح رتشیب وا راک رابتعا و تیها

 راکنا و ریذپا بانتجا یتیعقاو نیا و
 یارب یبوخرایعم نامز هک تسا یندشان

 زیچهمه یراگنا نوچ « تساهشزرا یبابزرا

 هراد هک یلمحت تردق و ماود هب هتسب !ر

 :دزاسیمادج باثود ژاار غودو دجنسیم
 ریگتخس یضاق نیا زی ناروب دروم رد

 رد و ؛ تسا هدوب رکذ لباق یدروم هثبمه
 زا رف رسو یقفوم ار هدنناوخ نیا ناباب

 تسا هدروآ نوربب شیامزآ یهنوب زا

 اوآ رد یسنا وخ هئارت دیدج حوم

 ۰ دوشیم زاغآ «داهرف» یادص اب نا ربا

 هسب روسه اهیجب هکنیا زا ميراذگب
 دناهدرواین نامیا ادص نیا یگنادواج

 راک رد قیمع و راکشآ یربتات داهرف یلو
 احب دوخ زا .دءب ناگدنناوخ , یگدنناوخ
 ارسنآ یاهرادومن نیرتهب هک « دراذگ

 دو یناگدنناوخ یادص رد میناوتیم
 *یبا» و«شوبراد ۰ ۰ یغورفنودبرف»
 شا هلا رتنیرت زیگناهرطاخ « داهرف . مینیبب
 راک هب هک یاهلار ..., دناديم «هعمج» ار

 دیشخب رابتعا زاوآش وخ یمدئناوخ نیا
 اههرجنب نیا سیخ پاق یون

 مینیم نیگعغ یاعمج زا یمقن
 «ادصیب یادص» ار وا زاوآ رگا

 تسین وا ندرک كچوک دوصقم « دنیوگ ی م
 هناتفا اپ شیب یاهتنص هاگچیه هکر

 یاهراشا , لب (تسیل یباج وا يادص رد ار
 ارنآ دهاوخیمن هعماج هک یباون هب تسا
 ترس حالطما هب نآ هب تبسل و ؛ دوش

 دیامنيم ینیگس

 «یژورمالن یمدنناوخ نیا« شوبراد»
 نالاوج نیب رد ار هسک و س نیرتشیب

 قناری زیگناهراخ : تا هدرک ادیب
 یا هلا رت, دلادیم «مدنگب وخ یوب» ار شا
 تیاکشو هلگ زا رب وا یاههنا رت یهمه لثم

 .,. شلامبالما و یگدنز زا

 یاهنارت ار «مدنگ بوخ یوب» هچنآ
 یاسخ یمویش ؛ هدیلادرگ زیگناهرطاخ

 ۲ هحفصرد هیقپ

 ام هراتس - ۱۷۵ هرامش ت ۱۵ هحفص ۲



 .ر ولبت تبا ۳ زاواهفشع هب یهاکن

 نتربراچبر قافتاب [7] رشیفیدا فورعم نوخزاوآ اب [7 كنيدليو لکیام رانک رد [7 شرهوخ نیرتناوچ اب [7 / ف  ۹ ۲

 جاودزا نیمود و درک اودزا رادنیتسخنیآ رب یگلاسهدجبهرد و

 .عاودزا و دوبیوزا رت ریپ لاستسیب هک وبهداتفانس هباپ رب رابتاب
 رهوش نیمراهچ رشیفیدآ و تساهدوب دوویلاه روهشمیاهنموش
 یزاد ماکنه و تشاد واابیتدم هات وکی ی وشا ز یگدنز هک هدون

 ۱ ِ#ظ .هلاس ۳۹ ناولمكي نونک او و دشنوت ربدراچب رقشاع
 تبازیلا . دوب رتگرزب یوزا ٩ زا سپ تسرد اهنآ جاودزا ! دروخیم هاگرلغنكي زا هن « رولیت تبازیلا یاهقالط ردنانز زا یحرب یهولجو كنر [7

 نا هک یدرماب شجاودزا هیجو د رج یماجنا قالط هب هام بدادیوررب رگید یرورم هکلب ؛ رگ لیلحت تنازیلاو دوشیمن ضوع هاگچیه نادرمرط 1 ۹ و : ۱ مهار نآ تلعو دیماجنا قالط رادنا ۲
 ۱۳م ۰ تتاد ینس تواغت ولاب _ ۳ هابتشا افرصو هفرطود هانگكي نسیا یلوئانز یگدنز ماجلارس یب یاه یناتتسا نانز دودعم نیا زا یکی رول 3 ۱ 9 ُ ۰: : 2 به 2 و ن ۲ رهر

 ۳۳ ۷ ۵ دهوخیم تب دف یی ۱ ۰ تسامنسس ياپيز هثیمه یهراتس ",امنپسرد شیرگپزاب دارود ماهترد هک تا 2 ازیلا « ات گو
 . دهاوخیم وا ک ر جاودد ۳9 داگر اتس نیرتابیز زا را ۱ هدج
 تاک ر رتابیز زا یکی باونع هب هراوع

 ۶3 اهنآ  زاغآ رد مه راب نيا اراهنآيتشع یاهیاش « فیلک یرمگتنوم اب ینلاس ۱۸ رد جاودزا نیلوا 3۴ تتفای نرهن یلابیزو سکس لبس كبو 5
 هژوف ود یتح « تبازیلاو دنتشاد یبوخ رولبت تباژیلا جاودزا نیتخن رس تک ۴۰نیس نوت او اهنآیهطبارمه یتدمو تخادنا اهنابزرسرب رویت تبازیلا جاودزا دن [] تشپ 7 یلاوج . هک مه ونک و

 ؟تفریمن جاودزا هب هاگسچیه نکیل تفای همادا
 ارشنحالمو فعل اهنت ه ۰ تسا هنشاذگ

 اهاقع یو زا نوتلیه دا رنک اکبرمآ . یامنیس نژ نیر یلاجنج یو هدش بس 9 بغا اهنآ . سپ نآزا ندا روهغم یهتییرنه كنيدایو لکیاماب تفعسم دوو رادلنه رسپ نوتیه هک تسوایاهناشفا یئابیز نیمهو . تسا ۲ . تگررب قرو .رولیت تبازیلا جاودزا نیمود [] یکین ,۱0۵۰ لاسرد . دو مدد تخاتش "مدرک" الفح تو. و تا او ایم اوخارق دوویلاه هبو تفرگ ینورف )بت ۳ 7 هک ی گلاس ۱۳ نس زا يو ار یموادن نینچ ایلام فالتخا ل تسیل ( نونکانوچ ) نادنچو درکیم هبرجنا [ترهخ هک یماگنه زا نکیل . دباب هالتخا اس ۰ ِ .دنامبیقاب بوبحم نانچمه ات هدش بس ناشا یلوخانز یگدنز . اهنآ دوجو دیداجناین ینامنیس ترهش ییلوا یاهلاس زونه هک تسا هدادن تسدر ۰ اجن این وا یگداتفا اج هکلب : یماگنه.تسویپ عوقو هب یگلاس ۱۸ نسرد اگنه.ت و دروآ ایئد هب لکباع زامه
 رک حاودرا هراوه هک یلز . دشاب زین دوخ نارود دو ناتسلگنا یامنیس نامز 

 رولبت تبا زیلآ لاسامه و در حاود
 دروم هک دوب یاهفایف شوخ د درب یکی ردوا یقشع تاعباخو اهلاجنج . اهجا ودزا تفر تخب یهناخ هب راب 2 یار ایقشع و تسا هدوب نادرم یهچوآ دروم
 ولمن تبازملاو تفرگیع رارف اهنز هجوت دشاب اهئانزرس رب نارود ننا مابت

 شوخرایسب اهنآ : هلرتشم یگدنز لبا وارد ناغندوخ ؛ تسا هدیسر تسن نی هب نون ,دیسربس رظنهب یار ر اسیوااب جاودزازا ات نآراب حنپ هک جاودزا راب شخ
 یمدمدوبیجع مد دآ یکی اما دندوب مرحو (تجسص هک هاگرهو دراد اهلاجنج نیا زا
 ع ره یاهجاودزا ندون ماودین

 یمیل وقعمان ی یاهدن اهب هاگو دو یمجا زه رتتسل و1 فر

 والتخا یاه هباپ نبض هک فر ناوتعاب رولبت
 اهنآ ق تبازیلا ؛ .دیآ شیب (قئاعس

 نآهک یماگنه بش ثابو تحبر ی

 یکیل ن دارم زاب هناخ هب تفایض كيزا
 ۱ یهفاق زا هک تفگ رله و اهجاودز

 دو هدلز .هنوت كي

 دونم هدشک

 هد شلاح و اهقع هب هزات یهاگل 1 اممش ۰ /



 نآ بلاجو . تشاد یلازسب ترهش هکد و

 ندش یراج زا سپ تعاس دنچ تسرد هک

 تیام « كنيدليو لکیاماب « تبازیلا قاللح

 وا داهنشيپ .درک جاودزا داهنشيپ و!هب دان

 دوسب زیگنا ناجیهو هبقرتم ریغ نانچنآ
 و دنام ناریحو تام ادتبا « تبازملا هک

 مالعااردوخ تقفاوم « هاتوک یتدم زایپ

 . درک

 لوط هب زور 4۱۳ ود نیا یگدنز

 ؛ دوبیردق هب اهنآ یهلفثم و دیماجنا

 رگیدکیرادید هب قفوم راب راهچ طقف هک

 یکدنز زاغآرد . اهنآ هک یطبارترد
 دا رماهت هک . دندوب هدرک دهع ناشک رتشم

 یاهیراتفرگ . دنک ادج رگیدکن زا !راهنآ

 زا ار قشع كنر یدوز هب . اهنآ یلفخ
 یلبمییو یگدزلد و درک كاب ناخدوجو
 . تفرگ ار نآ یاج

 و دسر رخآ هب اهنآ دل رتشم یابند
 . طخ نایاپ ء یلادج

 هاتوک جاودزا كي
 رد هزان یرتفد مه رشیف یدا [7

 نا اما دونگ رولیت تیازیلا یگدنز

 هدش هتسب دوز یلیخ , رد

 یر ترت نر یی  هصولیتتبازیلا
 سا زا یکیاب وا مو
 رولیت تباریلا
 «ا رتاپوملک» ملیف
 رولیتتبازیلآ
 عاضواتماخوحیردت هب . دنتشگیم رگیدکب "
 داهنیدرس هبور اهنآ یهطبارو دن نایاب "
 دوجوابو ! دش « دوشب تسیابیم هچنآ تبقاع "

 تفرگ تروص قالط « دنتشاد هک یدنزرفود

 :تسیبوخ درم لکبام هک تنگیم تب

 ِ واابیگد ن ز اما تسا نم دیژرف ردپ

 ٩ تسث نکمع نم یارب رگید .

۱ 
 . دوب رخآ فرح ن ۱

 دووبلاه نموش اب جاودزا
 كيام ء كنيدلبو لکیام زا سپ [7]

 زایکب دات كبام

 دوویلاه نامز نآ یاه نموش نیرتگر زب

 . دوشیم هنحص در را و دات

 یگدنزمهرانک ردو هناخ كيرد اهنآ ! دندخ

 .دندواناگسن مهان تقشح رد ابا دندرکسع

 ! . تا زیلا اب شدروخ

 « درک یرب

 تروصامدقم یب رایسب اهنآ جاودزا
 ؛ دتنادیم مه زاغآ زا یئوگ اما تفرگ
 نا هاگچیه اریز تسا هدوب هابتشا ناثراک

 هاگچیهودتفاین تسد لیاتسمهانت كي هبود
 ات . دنبابب رانک رگیدکی اب دنتسلاوتن

 ناشایگدفز رب نوت ریدراچیر هیاسهکنیا

 » قاطع مهزابو داتفا

 دل رتشع یف دنز نیرتینالوط
 دراچیر و رولین تنازبلا دروخرب []

 كرزب ملیفق یرادرسلیف ماگنه هب نوترب
 . !رتاپولک

 زدلوپر یبد زا ارو

 یاهف رح ادتبا

 حاودزاهب مهعبو دیماجنا

 جاودرا راهچزاهسح , رولینتبا زیلا
 یب نآ زا هک دو مص . هتشذگ یقفوما

 :دوربو يا قشعاما دیزن بآ هب رادگ ی ن

 زا  رتینالوفع
 مجنب جاودزا رد هلجع مدعربی زبم شیمصت
 .درادهگن یاجرباپ

 حوا رد رولیت تبازیلا. "نامز نآ

 ! رناپوئلک . رب نوترب دراچبر و دون ترهش

 ین« تساعنیس یخبرات یاهملیف زا یکی هک

 رولمتتبازیلا یرنه یگدئز رداهبتهن هدمع

 ماعن. تشاد مه شایصوصخ یگدنز رد هکلب

 طباور هجوتب پا : ارتاپوئلک رداهنآ ناراکبح

 د ار" تباژیلا هدوبد 7
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 ؟ هراشا وان تسناب رگیدراب

 روصت.مداد شناشن ار نابایخ فرطن
 دز زیم فرح هنارف دراد ض اب مدرک

 كاب, یتح متسناوتن نوچ
 ۱ شهاگن مهدب ار وا

 5 هراشآ نا هب تسن

 رم زا تفکیم سیره كي هکیلاح ردو
 دش رود

« ۱ 
 وجح هملد

 ر هدیق تن

 متون

 وا لثم هطحل دنچ یارب

 هدز قرب و مدرکیع هاگف طتف دف

 , هتها ؛ ,نکیم هچ متسنادیمن راس : ِ ً ۲

 وله .داحف رطنا و دوخ ؛ مارا
 لثم .دش م دیهان راولب رد و دناج ۱ .

 يا د ایور ثاپ .مد دیم با وخ هکنب

 كاپ دوشیم رگم دوب هدعا دوجوب

 درانگ ریثات یدرم رد دح ن ۱ ات نز

 تیصاخ و نم تاذ , نم هزیرغ دی اش

 | فرطب دحخ نیا ات هک وب نیا نه
 موش هدناثک

 هیأاس ننش وحم اب ناهگ ات

 تفاد هک یراگیس « مدعآ مدوخب

 .دوب هلش شوماخ و هدیسر شرتلیعب

 یاهمد | لثم
 ارر وا لابلدبو متساخرب جیاچ زا

 هدارای یادش یصناصه ۱ ۰

 مووحو رد ,< مچ مدرم سامحا مدش

 و رادید رذگدو تاظحل و «دش ۸7

 هدر روح ارم وا ینوداج هال

 اه رادید مامت متشاد ان اب .تسا

 یقرش پیث تلعب هک

 تارهت ناناوج نیرتروهشم زا یکی هک دریگیم الابنانچنآ وا راک و دروآیم تسدب
 . دننکیم هطاحا اروا نان اج همه و دوشیمهدیشک ف_اتخم یا هروشکب شیگد نز

 پد كنب ۱ كنیا هک تسا یدرمتشذگ رس«ینا ریاناوژ ثود»
 . تسا ام رهش روهشم

 هظحل كي یارب یتح دیاش ات متفاکشيم

 ار نز نیا هدش هک مه رگیزد

 ها رباوخ رداه بش هک یدارفا لثم

 د هن مدوخ تسن ماد ارا دنوریم

 گو س نارهت درجم نانز نایم دراد هک یباذجهفاسق و

 . تشادن یریثأت

 لباقم : مدرک ر مياهمنق

 منامشچاب زونه . مدیسر دیها راولب

 یادسم ناهگان هک متبجیم ار وا
 دوخب ارم ینیشام زمر شارخشوگ
 یور متجب مدوخب مدما ان ؛ دروا

 دشدچ مدیمهفن رگیدو مدش دنلب اوه
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 زیچهمه . مدرک زاب هک ار منامشچ

 ۶ مه دیاش . تشادن دوجو
 » مدیدیمن ار یزیچ هک



 ۶ و
 ۰ شن مون

 تن رح هست ؟

 روصس 3 ته هچ " رم
 9 بیح

 مدروآ را م عمب هجرصد . م

 مر و اب هتشز

 ِب 3 م

 و 6# "اس

 . متفر

 رس و !ر 3 راب نی مدرک زاب ار منامشچ هک را

 هادص اما متشادن ندید تردق مه

 هدسیه بوخ دانا و ح *یتسسا ی

۰ 1 1 ۰ ۳ 
 هتل میشن ممس ز

۱ ۴۳ 
 تعن ینز ماراو نابرهم یادس

 زور ود , اقآ دینک تا تببا

 , دنتسه مسوهب لاح رد 4 تس

 یوم تر ن مسن اجنی

 هچ ایادخ مشوهبب « ناتسرابسب
 ۲ 

 منوب هدرن هج نه ره ۰ مدمنشم

 بت ناتسراممب یم ۰ ۳

 داتفا یفام  مداتفا و 4ح دم 1

 ن ک  د امش :تهد سشنلد مع نامه

 حو رجع نیس تشحو فداصت

 هتسش ناتیاب ناوختس دلش

 اتتروص4 هلمس  سا ناتمثچ
۳ ۹ 

 هکنیالثم هتشادرب تحارج ؟دیدس

 2 5 یخ دره من

 ما دوج وب هتداح تلع هچ

 یوم ومدر وا رطاخب وسنآ رگ ۲ ۰
۲ 

 د ۳
 جان تف درد تدش ۰

 اش  و ی #۶

۳ 
 اب راکنا هدندوب هتف ۳

 ةیر رت امس هل روخ رتمل هس
 ءاطا رد تعاس تش 0
 6. 1دارح

 ناتمشچ را ن - ی

 ودن هدوبیحارج

 «دشاب هدیدن پیسا
 :متساوخیم.دیشاب ی ر هام هس یتسبا

 منک بارخ ار قاطامامت . منزبدایرف
 رد هدرم كلي لثم هام هس ل ومیم ری+

 .درکن یراک چیهو دیباوخ تخت "+
 رد بش ات حبس زا زور ره هکنم ی

 یشورف سک ول هزاغم نآو كيتوب ن
 1 _ 1 ما رپ مد

 دار بش ره هل نم یر

 دوب روادردو هد 1

 زا ار مریچ »+4 تسا نچ همه هراب اب هنوگنی
 ۳ ۰ 5 رب و مهد

 نیاش,موشراچد یجبردت ث رم

 هحبتن نا دیاش , دوب
۳ 

 هک دو نم یزیهو لفد

 رتسب رد شن كب لثم
 مراکب یراک یسک و متفاي
 رس نیا لاح ره رد و و دش

 شاهمح وخ ناهب تسابیم

 رد .دینک لوط تدم هچ مناديمن
 تعاس دنچ . یرادیب ای مدوب باوخ

 یدرس ناهکان اما .مدوب هتفر لاح زا
 حج مصن اثیپ یور ار فیلعل تسد كاب

1 ِ ۲ ۲ ِ 
 رنک اب متساوخ ار منامشچ . مدرت

1 ِ 
 تک رح ۱ مدوخ ممسآوخ . متساوتن

 متساوخ .دوبن میارب ریذپ ناحمآ «مهد
 منملان درد زا مهد ناخت ار متسد

 متفگ هته

 تسا لاس نایم میرک سح هک ین
 دمتص ی امش مناخ

 تی

7 ۹ 1 
 هک مفساتم .انشا هببرگ 4 منه

 امش دوخ یلو .دها شیپ هثداح نب ایه د ۱ 1 ه

 دید وب رصعم

 ماخ نیا نیشام اب امش ..
 تا روو هم ناغیآ .دیدرک فداصت
 تحارانو دنی ایم امش نیلابب مادم هک

 نم سناش زا مهنيا
 ینیشاماب یتسیاب هک ممتخبدب زا اب كوب

 رادهدهع نز كي ار شیگدننار هک

 دیاهدوب رصقم ناتدوخ هک متفگ

 «هدرکدیئات زین سانشراک رسفا ار نیا
 یاهئحل ره تو ینامز ره ات نم اذهعع

 دمشابهتشاد نامردو
۱ 

 اوادمب حامتحا هک

 شجراخم مرضاح لیم لامک اب

 2 موش دو
 ماحمونمم ابش تهح زا ۰

 *یادا ۷ 1 9 ث چپ
 . مرتحم نبامنادبمدوب ,لیام یلیخ ام

 فداصت نهاب هک ما هچج هدرک

 نم «تس یاهداوناخ هچ زا «هتسا ینز

 ورد دو ولگشوخ یتسیاب منکیم رک

 .دشاب
 تسا امشفطل زا نیا تفگ و دیدنخ

 یسک هچ هک دنکیم قرف هچ امش یارب

 امش لاح ره رد نوچ معاب
 هدینکیم رکف لتاق ككب لثم

 نم ۰ ژیزع مناخ سکعرب : متفگ

 متسحناهج یاهنز همه هدربو میلعم
 راتسرپ و وا نم ییاوج رضاح زا

 ل"ربد تفرگ ناثدنخ ناتسرامیب
 : تفگ

 , ۱ .ْنک اب الاح
 ارص تساوخ هدننار ناج  رت

 ره نیدب هزاجا کا فک دیک اد

 ور رهو دما مهاوخ امش ندیدب شور

 نم هزابرد

 انآکزادید رطاخب هفب تو ۳1

 دروا مهار,
 اک ثسهکیلاح ردو مدرک زکشع زا زا ءاذسهکتلاح .و

 ر وا یاهمد بتفرینو ریب قاطا زا هک |
 تاب کور !ر رم .مهزکیم ۳۳

 رکف اذص ود نیا یهرابرد ۳

 نر توجر نت هک 4
 ار دوخ .دوب

 »1 رکف تاقوا یشعب . متسلادیه

 ةردق با درم كي دوشیم رگه هک

 راب دنچ دناوتب بشره هک دشاب هتشاد

 نز نیا شوغا زا ار دوخ
 ِک ارث لاح ره رداما .دنکفا یرگید

 مهدپ تسد زا ار مئاج مدوب رشاح

 نابحاص هنش هک مه هظحل كي یارب

 یاهراچ اما . میس ار ادصود نیا

 یلو مژاب و مزوسب هکنآ زح متشادن
 نیا نابحلاص رکف هک لاوحا نیا همه اب

 دنلب نز نا مدوب !دصود
 امت , یوسئارق یابیزو تماق

 رد هسحت

 م طاح م

 ما را هظحل كاییارب و دوب هدناشوپ ار

 هاو ] ریوصت .ماهلیخم رد .
 سس

 .نز ود نیا یادص و دوب نز

 راتتامشچ و دیتس یرادمبو باوخ

 هج دنکمع رک نات رکفو تسا هتب

 لباقم یاهولج رپ و رینالایخ یابند

 دی ایم دوح وب امش نامشج



 امنیس هراتس یصاصتخا 2

 ۴ یامیس یاهباتک نی رت ربشعم لاک تاصخشم
 ۱ ردامنیس هراتس راکمه» یحلاص دیعس : یهداتسرف 6

 رد ینامنس یاهتناتک یفرعع [7
 نا ربا
 زایمجرتع اب هدنسیون رگا . تسا
 شراگنهبتسدشا هقالع و قوش رب
 وا تمدخ ؛ هدز ییانک همجرت اب

 یراذگر دقدیاذ و دیاب هک نانچنآ

 هک باتک اب یهاگ آ ننا . هیشن

 عفاوب و هلصوح شندناوخ
 هک هنوگنآ دهاوخیم «دادعتسا»

 یور امنس رد دوریم شراظتنا
 اهلقزا .دروحس مچ بینا ربا

 دنکملامتسا یناممس ثداوح و

 7 باتکو ندناوخ یاپ هک نسه یلو
 نادنمقالءهمهنآ زا , دیآیم شی
 یقاب يدودعب انس كاج هئس

 برد ییناژ» لوت» هک دننامیم

 یسدا شخب قلاس دتتنس «نروگ

 من رادگ اد هک «دنومول» هب رشن
۳ 

 5 هرابرد و درک هحرع یناهبلیق

 ناشدادعت هک یدج یاهور امنس
 :تفگ .تسا كدفا اح همه رد

 رفت رازه زورما تسنکمع اهنبا»

 دنهاوخرفتنآ را زهادرفاما , دنشاب
 دصت یتیبشوخ نیااب .«دوب

 یاهیانک زایبهراب یفرعم هب منفرگ
 اتتکم ادقا ییادنيس میم و بروخ

 يوچتسجرد دونعم هورگ نآ رگا
 ,دنته ندناوخ یارب یلباف ۳4

 دتشادتسد ردینهمان یفرعع و

 اهنآ اصخش دنتناوت رگاو 27
 رگاو - دنناوخب و هدرک هیهت ار

 ,وشک بوخ نامجرتع : دتسنا وب

 هک یتاناکما اب ات دنیامن بغار ار
 ۳ ۱ ,دنراد زابتخا رد نانآ

 , دنلاشوپ لعع هماج

 ۱ هتشادذ هتباس عماج روطعب

 , !زیهم نب

 خو مای کن
 ملیف یوتیتنا یا رب « نمرش ابر

 یامتهاربتک نیرته ر یکی 5 اکیرما

 , هدش رشتنم | مخا هک ینادرگ راک

 رالد ۹ تیق

 -دروف ناج نرتسو یاهملیف - ۲
 رگامنیس نيا یبوباک یاهبلبف لماش

 وابم , ریهش
 : هتشون - دووبلاه - ۳

 ریوصت ز

 ,عش نیا هب نورد زا یهاکن « نینک

 ینامنیس

 و :هتشوئس اهتمس ردسخس ت 6 هو 9

 رالد ۸ تمیق :

 ر رایت
 ناشی دیپ یادتب امیس رد سکنب

 تسیق ۰ ریوعت دص راهج لماش نه

 امگنیا هتشون مان نعمه هب یملس

 تالکشم و لباس هک یملیف نمکر

 دنکبم محرطم ار ( كي, یتاو

 الد ۷ تسبق

 تمیقا رکتبم نیدنک نيا راکفا هر
 1 رالد ٩

 لماش - اکیرما رد امنیس .-- ۰

 شیادیبیادتبا زا لماک هچخیرات كي

 رب واصت هارمهب رضاح ناعز ات رنه نیا

 رالد ٩ تمیق ؛ هدشن رشتنم

 لاغغا رگیدویر راکیلاک هتبیاک -

 .كساراپ لوبل : هتشون کر یاه
 یحارط خیرات هراب رد ریلفتیب یباتک

 زالد ۱۲ر۵ تسیف « امئیس رد

 نلک :هتشون -- لاتشتعیر ینل - ۲

 نیا یامنیس همانیگدنز . دلیفشیا

 تسصق .راتمه رصع زاس دنتم نز

 رالد ۲

 هتشون - سور یامنیس س ۳

 یلماک هچخبرات زک و رباد رد <لا
 بي

 اد ۱۸ تمیق ,سور یامنیس

 اائار ؛ هتشون - زلو ن تیسزا

 یاهملیف هب یهاگن ۰ .ییهرت

 تایح فلتخم ی ءاهنارود رد بم

1 

 هلحم رد . زثیکتا ی مات : هتشون

 در می هل :روج ملیف»

 ثنیا طسوت رگیبد

 » اه یدیعبت - ٩
 « رتسک اب ناج : هتشون
 9جاهم نارک امنیس یعامتجا
 سی ههد زا دووبلاه هب ییاپورا
 رالد ۱۵ تسیق

 اوملاه یاه ییهفرح - ۰
 همانراک هب یعاکن

 > , رودیو نیک نوچ

 ره تمیق , یور یلنیوام
 چی ۶۳ لاتسرت یاهمنیف - ۰

 اتسن هچخب رات « زایکسا نیارب

 5 رت یاهبلف هرابرد

۲ 

 رد یقیتوم یربحر

 يا : تفت 2 نویزیولن

 ود رد یقیسوم شقن
 . زرالد ۱۳ تمیق , یعمج

 ات - لسارنک - ۳
 بایمک یباتک , زنیکتا
 ۳ ۳ تیت رنک

 ۳ در
 تک اهنت + زتیکتا ست

 ات قم نیا هرابرم

 کلنآ رد ربرحت هتشر هب
 ۷ نایون همانملبف - ۵

 یلراک دراجیر

 اتملیف یئامنیس همانراک

 . لد ۲ تمیق « دوویلاح

 گوت  ملبف داتتنا - ۰
 هم یهاگن , )یک سلاح

۳ 0 
 ثیس هرابرد یتامجارم لک

 لما

 هتش هن



 .. دننک هیهت ار دوخ هقالعدرومیاهیاتک دنناوتیم امنیس نا رادتسود « ش را زگ نیا پاچ اب 8

 « ناهح مان بحاص نارکامنیس یهراب رد نونک
 تسا هدش هتشون ... ٩ امنیس

 لاس رز بنتحم

 رالد :

 تسق ۱۹۹۵ ۷: ۰

 ری :هتشون_ایلاتیا یامنیس - ۸
 ًامسم شیادیپ هچخیرات « نوریل ۷

 رالد ۱۰ تمیق رضاح نامز ات ادتب

 :صفقک یج : هتشون - ملیف -

 :ییامیس راثآ هرابرد شزرا رپ ییاتک
 رالد ۱۳ تمیف

 ینوینوتن|مزیلادروئن یاهملم - ۰
 یاملبف ۰ زتیال تربار : هتشون
 ثابس هب شیارگ و ینوبنوتتا نیتخ

 رالد ۱۲ تْیق

 راب : هتشول - رخ زد فلوم ۱

 نیفل ومیاهراک یسزرب ء گنا رکیانار ٍ
 دال ۲ تمیق « ینانم

 نیلپاچ یاهملیف ۲۳

 زاد هنر زا

 ۰ مزیلاثروس

 هتل ست

 یاهباخ
 وب دعبا

 «دناللپسا ون و

 ۱ یاهملیف .هراب رد هک

 رالد ۱۰ تمیق « هدش
 ب امتمس رد نوپزیولن ریثات - ۳

 هتشون بلالعم , تراوتسا ثایزدرف

 رد نویزیولت ربثاتو تبافر زا یتمفهد

 ,الد ۳۳ تممق , ًامنمس

 زممج هتشوت - براتت او ملمف ب ۳: ۰! ۳۰
 ردیسامس یاهیاتت دودعم زا «ن اخرا ۹ ۰  ۰

 والد ۵ تسیف : امنیس ءر 0

 -ب نعروف شولیم یاهناتساد -- ۵
 زدییایمک باتک « مبالینوتنا : هتشون

 ۱ اک مرا
 دامیس نیا ییامدیس یاهراد هراب

 رالد ۱۵ تی

 سس ملیف نابز روتسد -
 نویرا لیناد هبنج لیلحتو هبزجت «

 رالد۲۷ر۵ تمیق ۰ ملیف یریوصت یاه

 فکر زب نانام رهق - ۷

 همانیگ دنز,یتربتربار زمسج : هنشون

 رالد ۲ تیق ؛ دنهرنهود و تس

 گر زب ناگدنیون هن سس ۸

 دننکیم قلخ هدنخ یدمک

 رالد ٩ تمیق ؛ دلیاویرل
 دم مایف یللملانیب یامنهار ب۹

 كسب ۰ یواک رتیپ ؛ هدنروآدرک
 نآ ۱٩۷۲۷ «رامش هک .ییامنیس همانلاس
 ؛تستآ هدشرثتنه هرامش نیرتفیعن
 رالد ٩ تیق

 :هتشون - هلابرب ونک یلنتسا ۰

 رگ ابلین نیا یاهملیث « یسلیف نیح

 رالدء تمیق ندنیل یرب ات ادتبا زا
 درانوئل : هتشون - ًاهالویه - ۱

 :دگنکک نیک یاهمایف هب یهاگن ؛ فلو
 * تمیق ۰ ضسقولخم و البزداک

 :4تشون بس

 هباتم

 : هتعارت سبب

 نیمهبیلیفهمانملیف ؛ مورپبس دحروح

 رالد ره تسق . هنر نلآ هتخاس مس

 ؟ : هتشون - تاطابترا یایند - +

 رد هوکسوب نامزاس طسون هدش رشتنم

 تسیود رد یعمج طابترالیاسو هراب
 دالد ۲۱ تمیق « ناهح روغک

 هیج : هتشول - ونجوم - ۵
 نارگ:امنیهزابزدیلماک رورم ء وکنام

 وفورت , رادگ ): همنارف یئون جوم
 دالد ۱٩ ثمیق . (.: لورباش

 ٩ - هتشون - كيرکم یامنین :
 .یدادت اب وگو تنک , زراونزیر |

 كلي رکم نفنءز او یمب دق نارگاملیس

 زالد ؛ تمیق

 : هتشون - امنیب و اسلک - ۷
 هتخاسدب تسنیمهدمیدیبد ۰ لاو زمیج
 رالد ؟زه تمیق ۰ ییامتیس یاه

 - هایم هب هتسها شیارگ - 6۸
 یامنمس هچخی رات,زپیرک نمات : هتشون
 رالد+ تممق ۱۹:۲ ات ۱۹۰۰ زا هایس

 ؛ربراف یتم : هتشون تامتیس س 4
 یاههتشون را یبهعونجم

 رالد4 تیبق:فلتخمنارودیلف فو رعم

 ود لماش - ویک ولبوکر ام - ۰
 »تل :تسا كلیدرت نیج) هعانملبق

 رالد ۲ تمیق «(تیجرد
 درعملعف همانمایف - حور -- ۱

 فلتخم یکع ًاهنص هارمهب دااکجمح

 رالد ه تمیق , ملیف یاههنحص زا
 - دن اسیم .ملیف هک ینانز.س ۲

 یععاج بانک «تیبسا نوراش :هتشون

 رالبد۷ تمیق « نز نازک امنیت هزابرد
 - دووبلاح نانادرگ راک هس ۴۳

 راژوک دراجیر چم

 ۱۹6۰ 1۶ ۱۹۱6 زا دوویلاه نادرک

 رالد < تمیق

 : هتشون - ینیلفوکیریق - هو
 ءرابرد یدیفم باتک « ماچک راراچ
 رالد 4 تمیق ۰ رگامتیس نیا راکقا

 .شدوخنامز رد یترم ره - 0

 .شدوخهتشون شلو لوک ار همانیگدنز
 دالد ۱۰ تسيت

 هلشوت  وبما رت نوتلاد -م ٩

 هزایرد یشزرا رپ باتک , كوک سورب

 هدننیونتوا
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 !ریخا هک فورمم نیونهمانمل فا
 ال ۲ رم تبیق تفت رو ۳

 هص یهورگ رنه یزاسایف - ۷

 فینجهب یهاگن , سچدلاناد : هتشون

 تمیق ۰ یبامنیس رثا كي فلتخم یاه
 رالد ۷رو

 نت میاهورتشا . رق كم را سم 6۸

 یقیقد هعلاطم «هگربتیاونمره : هتشون
 تممق « ینابلا رگ امنیس نیا هرابرد

 نالد

 هس همت ک ومد رنه ملیف -

 «تواجتراگ : هتشوت

 الف ۱٩ تمیق « امتیس هر برد یسایس

 بین اکیرما میف نیدقتنم ۰

 ثب را ییامنیس نایون دن هرابرد
 ارالد ۳ تمیق , ملیف دقتنم

 : هتشون - لال یاهلتلد سس ۰

 رسصعیاهنیدمک هب یهاگن ۰ راک رتلاو
 والد ۱۵ تمیق , امنیس تماس

 : هتشون - اهوژرآ هلق - ۲
 یناپمک هچضبرات . دوبلاهیلرل
 يط رد شیاهتیلاعف و «تنوماراپ»
 رالد ۱۰ تسیق ؛ تمدخ نرق مین

 تون ب راکسا هچعنیرات -۳

 یخی اتباتک دنچ زا یکی , لکیاملاپ
 راطد ۸ تسک ۰ راک زیاوج هر

 نیواک : هتشونمتفر ناب رب 7
 هیهتتاظحل زا یئاهتشادداب « تربمل

 ٩ تبیف , یخبرات و گرزب ملیف نيا
 رالد

 : هتشون - امتمس خیرات - 5

 رامشیب بتک دنچ زا یکی , داركيرا
 تسیق , امنیس خیرات هرابردهدش رشتنم

 رالد ۳
 :دنشول هاجنپ هه:یایملیف - ٩

 اب رد

 ۱۳5 هحعس رد هپقب

 ياهبانک دودمز

 یلهدنزراباتک --نسفاک یلنتسا

۳ 
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 0 ازارازارارا زا

 درادیم راهظآ تب
 راوجهن مه نع یا رب یخباتم

 رب هاگجه هک یاهتفخ و قثاع
 دوخت

 ٌك ؛ دوریم ورف رظتن
 یروط لاح نيع رد یلو ؛ دیسجیم
 یراگناهک دنکی متباده ار دوخ « دوخ

 یرواد دوخ شا رب . سلب نیرود

 #ِ دنکی م طض ار نآ و
 ۵ مچ دید را *«یضخیتم»

 ۳ گیزاب هتیمح , امنیس رگ کابل

 - هسق منش ون دل طیاپمنا و. هب ۷ 2 قالخ
 دزو رام و" یارب ۲ 1 1

 4 دطس تاپ کت یهبهک تسا«عولط» ملیف یهداتف هناسلاخ هک ی گیزاپ ین
 ه,زادنانامح ن 0 7 ۳۳ هک ؛هنوگنامه ر دوخ هناعاخم و

 ارف ود مسب ,یهدار ی تخ هاگیف و املیم تم ماش رم 3 ب

 و «نارتیحاس ناعلس ۶ ۹ دو عس ض
 ن ۱ ۳ دن در یمن ,یغتس  هج . تسا هداس «پب ۰ « باحتح ۶ و 5 1 ۲۳

 ۳ ۰ هب هنادنمره س 0 ح اش ه اد یاهمنص ب و
 ۸ * ی هک ییاهمت ت معیف

 دوب هلی  ..ت 5 ۲ ً
 ۰ ,دیف بن درم وشیم یق رههز نی ص

 یتیسخش «باجتحا هدزاش» هری فک دح رد شایماگآ صوصخب رگیزاپ نیا یدمپ یاهبلیف اه» ءژیو هب نییقن ِ ۳2
 «یخباشم» بناج زا نآ یاعی 2 ی ۱هب ی رفن «ع ولطع ۱ ۲ ۳ _س ِب 4

 ِ - ۱ هشچج» یساع ترم ِ
 دوب یناو ۸ یاهشزرا دجاو هع ۳ ۲ و *بناحتح اع

 ح دی رطز ا تسی ای کس ۳ قد ارام ایم رو ۳ - تسد ای میم راحتنا هب بست یس مس 1
 «یرهیزاب باد رج ۳ 1 ءا هب هکتسا لیلد ۳ تاس سس

  ؟انزو یقت لتف , عیطتبخ و 1 ءاشلا هپ ملعم و هد ۱ ینیپ رب

 آ
 اب 7

 هراسیم هدزو" رب یرحیزب
 واک ملیف یتاحد درم شکن

 امنس هراتس - ۱۷۵, هرامش ت- ۲۴۳ هحفص [7

4 0 ۱ 0 00 

 ی 9۳"

 ی رابدو ن

 هتارا.ملیف نيا رد ی
 دوبهدرازآ و

 ۱۳ و) ار رکاشامت رفنت هک
 ۲ گنا رب (اهتنارد) ار و محرم

 و ا یدوجوم وا ادتبآ رد نوچ
 7  0 هودافولتقیهنممز رد ۳ وب و دادجا لمع تردق

 ؛ نامز اب بسانتم راچانب
 7 . دیاییم بسانم یراکش

 زا هلصاح بئاصم راپ 0
 ۳ ح 5 , و دح ین ی

 ۳ جار رگاشامت محرت

 7 تب. امنیس یهبلط ككي یتفو

 یراجت یاهملیف یاه شتن رد

 وا هک دنمهفیم هژات , دنوشیم
 ایب لام و دزودب هک هتساوخ
 5 یشلحا یهدهع هب ار راکنیا و
 ! تسا گ

 تسا ریذپات راکن؛ یتیعقاو
 یتماشم راک مک یهمان
 رادروخ ر و سرت

 ۶ ناوتیم هک ناس ن یتسعیت

 هدارینعنوچمه وا تش

 ز هرمن نیا « نایریسن و
 ودوب دوخ و ندش كیدزن دوخب
 ؛ نانآ نوچمح و ت 5

 حو ,نبیزع ندیشک یشن لثم
 دروایم باس

 |یخیاشم اب هک یناک نایمرد

 وک یتساخرب و تسس

 ۹1 ۱ هک
 روهشم ۰
 نودب ؛ "ره نبی ناسا هکنآ

 اب و لاوئس باوج , میبهف
 3 دنکیم عورش ار یتحب ره
 ۱۳لمرح هب , شروعش ندیشکج رب

 ۲ نتقرگراکب اب و یدروآ رد
 وب وا . دوشمنلسوتع ۰ علغلم
 نخس دوخب صوصخم
 و هبرجت مامتاب شنخس
 ۰. تساعدا زا

 ار یخیاشم هک هجنآ

 یقاد تایسوصخ نیس
 ناوتیم یک رتمک
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 یباه تل زا تبحص ینفو 0
 ؛یلنیل لوراک «نوسیگ یدوج» نوچ

 دوشم« هبس رع لشم و نگرب سا

 نیم هب زن سکس یاب ا وخان هاوخ

 ۰ دونیم ددلشک

 ساتشاور «نرزآ ناج» لوق هب

 ؛ یفاکیرما روهنم تسژولوکس و
 ؛یمسج كلاروخ اهنت هن هزورما یکی

 ار اهمدآ یزغع و یحور الا روخ هکلب
 یدروم ۰ نياو .دهدیم لکشت زن
 .ژنآ لکیع یاهولبات نامز زا هکتا
 و واکس رخاوا نیاو یجنواد
 دونيم بوسحم رنه رد یلصا نارگید

 یرگید دنمرنه ره زا شی اهنآ نوچ
 و هنهرب یاهسیدنت بلاق ردار سکس
 جاور نابرع نانز زا یباه یفاتن
 . دیداد

 رد یلس ميس حوب هببیه ام اعاو

 هدینش ابو ,میدو هدبد سکس هئارا

 هام هک یایدنب میسات زجب ؛ میدوب
 ییاکیرمایهنان زتالجم زا یکی هتشذگ
 . دون هداد ماجنا

 رستم راهچ پاچ اب هلجب نیا

 امنیب یسکش یهرهچ راهچ زا فلتحم
 ؛یلنیل لوراک _نوگ یدوج یس

 حیرشتهبهیسرملثیم و نگرب سیدک
 راهچ نیا زا فلتخم سکس عون راهچ
 ناب .تسا هتخادرپ هرابشنا یهراس

 ار نوسگ یدوج عون سکس هک انعم
 ار یلنیل لوراک سکس . هناکدوک

 ار نگرب سیدتک سکس ۰ هنارتخد
 نس هیاب ار هیسرم لشیم سکسو هتانر

 ؟ تسا هدرک یفرعع هتشاذگ

 یدوج , هلجم نيا یهتفگ هبانب
 مادناهرهچتسا هتسناوتن زونه نوسیگ

 شاهناکد وکی وداجو رحس زا ار دوخ
 بروم نامشچ نآ اب وا . دشخن ییاهر
 دوجو هثمه شوصعم مرفو یمادانو

 و تفارطظ یمامت اب ار كدوک كب
 . دزاسیم ميجم شایگ داس

 یاهراتس«هس رملش» وا سکع هب

 هدومنهرهجل زی وشپا رآ دلم هب هکتسا

 یاهداعلاقوف یهنانر یاهتداذج زا

 دوخ عوت رد یلو ؛ تسین رادروخرب
 بذج ار نارچ مشچ و هلد یاهبن
 , .دیامنیم

 زا هلجم نیه هک یرامآ هباب
 4 ننا دروم رد دوخ درم ناگد نناوخ

 تصش ؛ تسا هدومن یروآ عمج هراس
 هک .دناهداد یار اهدرم دصرد جسو

 وتساهنآ نیرتیسکس ۰ هسرم لشیم
 نبا دصرذدو نیس | دص رددون .وس هک تساجنبا بلاج
 .تسا هدوب لاس هاجنپ یالاب , هدع
 لاس و نس رظن زا هک ار نگرب
 درادن هیسرم لشیم اب یدابز یالصا

 ؛ هنارتخد « هناکدوک : سکسرد رو هلنون یدنبمیسفت كي

 ! هتشاذگ نسهباپ « هنانز

 زا هنایع نیارد یلنیل لوراک اماو
 وربوررگ اشانت تهج زا یرتشب لابفا
 سر یسکس ناونع هب نوچ ۰ تسا هدش

 رب امنیس ناگراتس نب زا لاس رتخد
 ونیمراتس یلنبل لوراک هدش هدیزگ

 مه یراک هزات رتخد .تسن یروهلظ
 شوحو باذج سبرتکآ وا . تسین

 شایتیح لاسو نس هک تسا لکیه
 , هنش ناهنب

 نناراگنربخاب شاهبحاصم یط یلنیل
 ییاپزرا ؛ تسا هشاد راهلفا هلجم
 رگیدکن اب امنیس داد راس سس

 هب هاگچیهنوچ ؛تسا یاهناتمحا راک,

 شا وخ رظن دروم فده و دصتم

 لباف هک تسی یزیچ سکس .دیسر
 یس .دشاب درک درادناتساو میستت

 نسلاس تعش هک مراد یگرزب ردام
 دبزرو مادنا هب زونه نع یلو ؛ دراد

 (۱) منکیم تداسح وا یمدیشکو

 :دراداردوخصاخ سکس یندبو نتره
 ۳ک نا دف هک تسث یندب جیهو
 ماهدرک تداع هتسه اب یهتنم . دشاب

 طباهضو اتئرایعم اب ار سکس هک

 و هه نامدوخ یهفالع دروم صاخ

 . مینک یفرعم اب
 یالعهزورما سکس ۰ تسه هچ ره

 هسکتسا یعوضوم نیرتجیارو نیرت
 وُگتفگ شاهرابرد مدآ ود تسا نکمم

 ردتنآ هلسنیا هب عجار تبحص ودننک
 مههچب رسپ ود هک هدش هداتفا اپ شیپ
 .دننک ی م تبحص نآ هب عجار تحار
 واهیزاب بابسا یهرابرد دنراد راگنا
 . دننزيم فرح ناشیاهکسورع

 و ردپ هک تسا هدعآ اجنابه رد

 یهزادنا زاشب خوسر تدش زا اهردام
 باچب یهنازور یاههمانرب رد سکس
 و اه هملنزور رد صوصخب) ناشیاه
 .دناهدمآگنت  (ناشنویزیولت و وبدار
 لمع تدث نیا هننارف رد صوصخب و
 ایوگ دوجو ننااب , تسا هدوب رتشی
 فسمح ننا هب یهورگ یاه هنابر

 : دنشبدنایم « دی و رف»

 دنا :تسا سات كي لثم سکس»

 «!تخومآ اهمدآ هب ار شیور شش ره
 ناگ دنناوخ 4 یئارآ دروم رد

 یهراتس راهسچ دروم رد هلجم نيا
 .زچ ره زا شب , دناهداد تحب دروم

 لوراکو  هیبرم لشیم دروم رد اهرظن
 ود نیا اریز تسا زیگنا بجعت یلنل

 ناگراتس نیرتراک مک زا كنبا هک نت
 باهنآ لوق هب - یلواو « دنتسه امنیس
 :تسنار ادا ر هتشاذگ نس هب اپ یکس كب

 .دنتهرادروخ رب یرتشب یهجوت زا

 یارسجا اب ینامز هک هیسرم لشیم
 یناهمانابملیفیرس كي رد كيلژنآ شقن
 نسحتریر رانک رد مسا نیازا قتشم
 دوب اهملف نه ردو دسر ترهش هب

۰ "995۳77 7 ۳ 

 رب تارگاشاعت خر هب ار شندب دو ار امنیس روهشم یهراتس راهچ« یئاکیرمآ هنانز هلجم كي هرس و صوصخنآمامت دحاو زونه 0 ۱ : ۶ نیووب هدزک باختلا ۱30 ۰ تامل هچرف تواخن اب . گن آپ ىتآس ۰۰ حک هنز لماک سکس یهکلم ناوغ ۰ ۰ "دا منع هب
 . دیک و 2 3 ۰ 4 ی وصحد تست

 نآ شیامن زا اهلاس هک كنبا .تساهدادرارق شجنس نیا رایعب ی یکس رابع ماعن نز كي یاه
 ۳ فو : یاب ار اایفا هبسرعلش ایوگ ؛ درذگیم اهبلف سس نا نگرب سیدنک هلتبلا هک . نت

 تا دو هنف رز مه هارب نادنچ ۰ و 3 صلاخ داژن نوهرم دیاب ار ب

 سم یهلجم_ناگدنناوخ : نوسیگ یدوجو یلنیل لوراک «نگرب سیدنک « هیسرم لشیم وب هب وا نوچ , دشاب
 نآ نان دراد تقیقح رد وا هک دهدیم ۱ ۹۹ نشباپو ینتشاد تسود تز ست

 .تساشیوخ لاچ هنس ن 2۳ عمر هی ی تا ی سو دی یه یخ زره تبع

«۲ 

 امنیت هراتس -- ۱۷۵ هزامش تب ۲۷ هحفص ۲7

 -- کشت یو



 راذگتعدب : یزاریشدمحا

 تسدیور یدادرب رب وصت

 هبرجننتخودها و راک لاس یس دودحرذ
 ادص . نیودآ . يرادرب ریوه یایررخ
 زا رئالاب یمفرو ۰ يلادرگ راک ۰ یرادرب
 ار یا رسیش دیحا مال دلب ملپ دصکت

 هک یرادرب ریوصت . دروآیم راداخب
 ثارپا رد ملیف یور رب ادص راون عرتخم
 رسپغ دنس كي ناونعب شعا رثخاو دشابیم
 جرد تاغا رتخا تبث هرادا رد راکنا لباق

 شیاههرگش اب ار یزاریش . تسا هدیدرگ
 یاهبلک ۲ دندرگیم زاب هئال هب اهوتسرپ* رد

 هریغو - كرم هداج .- هناخدور یوسلآ
 یاهلاسیلاوح رداردوح راک , مراد دایی

 تسا هدرک عورش ۲۵۰۹ .. ۵

 كاضا منیف رد هلیود اب ار مراک * ب

 یقاهراعم و یلاح یراکمهاب -- دار رپ

 ,دورو ودبرن تمرد یصب + مدرک يورح

 یاصضراونعفومنآهک « نارپا هب !دص را وا
 : دوب یمیسو یسعا

 لیاو عقومنآ يهنس ۰ دمآ ٍازاب هب یراو

 سرتدرد تا دوجوم زورما هک روطنآ
 یادص ميتسناو ام هک دوب نیا ۰ دوبن

 رارف دعب یلو ؛ ميروايپ تسب یلامرت
 و مرب ار كينپا قادص ناده 4 نخ

 را نیاو , ملیف هشناح یقور مينابهب

 و یلصا یاپپک اب یگنر ملیفو دخ یلعع
 هداد شیامل ملیف هیشاحرخ يسزاف یادب
 و تئادیلک بیحكي حرطنا هحلا دش
 هزادناهب تمس كابرد ملیف هک دوب نیا نآ

 یاده طیب سو

 نیازا , دندتیم كلررب هزادنا یب « مجح
 ملیف دعبو مدخ اممیس دراو هک دوب ملیف

 شرادرب ریوصن هک « هاگنیب موکحم » یگنر
 ۹ مدرک نون  دوب « فیوتام سروب»*

 هل جسم ملیق نا زا تسق دنچ یهنس

 نم یللخ هب اب ار رخآ سلاکس و زارتین
 دزد» ملیف دعبو ۰ مدرک یرادرب ریوصت
 یرادرسب ریوصتو ینادرگر اک ار «ردنب

 تسراسیمساف هک ار ؛ ناجرم ملیف و منو

 هکنیا زا سیودددرکیم راک الهش و یرتعجو
 اس اردوج یراکمه ,۰ یکسجیلژرژ»

 رادرسسب ریوصت ترک عطف یسح دیجع
 هعررم لبلب یاهملیفو مش ینحم دیجم
 - یمزایهنال هب اهوتسرب - هدکهد كهآ

 تال - هدرسپ تشپ كبورع - دندرگ
 ,« متفرگ شیارب ار هریغو ۰ دردلا وج

 هسک نآ زجب رادرب ربوصن اماو
 سیرودزا یقیقد تخاش هک تسا مراسم
 و قود ۰ دشاب هشاد ین تاناکما رگیدو

 اپددت وریور تماهش و , یصخش یافیلس
 هشاد دیاب زین ار یداغریغ یاه هحس

 یلابآیتح ۷ یو نا رادرب روص , تاب

 یاه هحص ربارب رب ؛ دسه یتدع

 .تسا ندر دبلک طقف ناریایامنیس رد یرادرب ربوصت

 ۱۳۳ راک یمویش هب لیامتمهنیم یرادرب ریزتن رد نم #۴

 ماهدوبکنج زا دعب قوروت نارادرب
 مابق یهراوسج دع هیدن اب نآ رهب هر

 ینارود رد نکیلو ۰ دنزپم اج كانرطح
 ادیپ هار موبو زره نیا هب هزاب اهسیس «

 هک ی اربیباج هفالعو قشعو دوب هدرک
 یسشنارادرب روش دون هشادگن سشحود

 و « دناهتشاذگ هیام دوخ زا هک دناهدون

 و راج زد رادربربوصن نیر

 یرادوریوصتردرگید رکد لباق یهتکن
 ۰ تا تسد قور نیبرود تکرح تتدب
 .دراد هنیمز نیا رد یلاهفرح یزاریش هک

 - دیجم راث ه«هعرزم لبلب» ملپفرد»

 ۰ رهمت بابرا هک دوب یاهخس ؛ یسحع
  دلافسا مت هب رهت زا شنزمانو رتد دناهفرگارهرهب رتکادحتاناکما _لقادح زا
 ؛یحایر راک «دلرم یهداج» رد یزا ریش

 . دهدیم زورب !ردوخ تماهش نیلوا
 هب دوب یاهیمو قفوم دآ رد -

 هاش بل رخ .نیسام هکنا بودب نااب ناوب

 باچیا ترور و داد شامل ار بک رج

 ربوص بل رج لاح رد سام را هن درلپم

 هعلسسكي يور نم تروص سا « . میریکگب

 دوبهدن لصو نیشام باک ر یور هل راولا
 شایسد لفیو هدنناز اب رتعود دوبحردو
 هب هچوتاب متفرگیم ریوصت .تشاد هلصاف
 راک نیاو . درکیم تکرح زی نیشام هکنیا
 یاهرتل عفونآ دوچ تسا كانرطخ اعفاو
 یولهیژاناوتبهک دوب هدجیع و لگنادیاو
 . دناهتش نیشام یوت هک یرفنود رارد

 ب « . میریگن ریوصت
 هک تیپ یاهللم « یریوصت مرف

 . داتاب یسرربو كيكعن لباق درجم رولعب
 مرفرلا ینورد تایتش هباب یرنه رثا ره
 هدروآیمتسدب اردوخ صاخ ینایب لکشو
 سسعن شه رثا ره یاوتحم هصالح رولعب و
 . دراد ار مرف یمیک

 سب یگنهاهه هشییع یرادرب ریوعرد
 هیتفیا یهاگو هدوب حرطع ؛وحمو مرف
 و ساددباشک یکیراب یاهاج هیار اهرا

 یاوجع .ساتنا یا ی دهان «ردلف»

 سرونیمح نوکس عون كي بلاط ۰ رالق

 رسناكي مرفاب دیاب یچاشاعل ه ۰ تسا
 وریور دون سح نییرود دوچو هک تبا
 *سسک دوب دقنعم ملیف هدنزاس اماو . ددرگ

 و تک رح داجیا مزلتسم یلاریا یاهراک
 اب و .دشابیم (ینطبهن) یرهاط یاهناجیع

 . دیآیمرد تلاخم رس زا رادرب ریوخ

 ایرد لحاس راک ردیرادربملیق ماگسه یزاریغ دعحا [2 رظن زا اهملیفو هدشیم گبدتس با هود

 امنس هراتس بس ۱۷۹ هراعش - ۲۸ هحفص [۲]

 لاپساتهچ (یسحم دیجم) یناسور تای
 ننچ .سا هدمآ لرنم هب پایرا ندناسرو

 » دن ریگ یمشیپرذ ار هار اهغالا رب راوس

 -یموتار هارد نيح رت سناکس نيا اماو
 یاسور و بابرا نيب یلاهنبحص تیاب
 هبحایتحا رولم نیا یارب + دون هدر
 لر ویاپ راهچاب یلو ميتشاد كایلوارن
 هدیه هچوک اریز دوب نکمع رما نیا
 . كيرب ندش راوسو دتشاد یراومهات حلحت

 ی اهعالااریز دشن رسیم زین رگید غالا
 و دلاسرب رنولج هچره اردوخ دندرکیم
 سدیور برود دوب هدنام هک یهار اهن
 ۱و راکنیامو دوب هدایپ یاپ اب تکرحو
 یاد :نیلوا میوگس مناوتیع و مدرک
 نم ار ناریا یامنس رد تسد یور
 بت * مداد

  :وجومنع هک میدوب هدرک رکد ال
  شاوع زایکب تاريا یامبیس رد ینف لیاسو
 ۳ 2 یا رد یرادرب ریوصت دوعر
 لاو طبوت افرص یرادرب ریوصت یلو
 . دربریوصت ۰ دیایمن مرف و لکش یکیناکم
 توس هکلب نیسیکت كي ناوعب اهن
 : راکرد دیاب قالخ دنمرنه كي

 ادب ره هنرگو ۰ دهد جرح هب
 ۲ یصقاوت یاراد دوخ دورو ود

 > دورو ودب رد زیل یاهدیدپ مه
 6۰ تسا هدوب زین لرفرتم هتیمه

 موکحم» .ملیف امر دتناد

 ۳ ۰ تا رادرب ریوصت ككیراکر ب
 یکینکت راک كي هکنیا تلع عقاوم یضعب
 بتعهخذگ نام هب تن یرادرب ریوصت
  یعفاح للیلد نیرتثپ ۰ دراد یگدنام
  رق .دافرب ریوصت كي راکرب تساهلیسو
 ادتجسرول رادرب ریوصت كي زورما رکا
 ۳ یلو ۰ دوشیم كن شراک , .دشاب

 ۳ 93 جنس رون كي شمشچ رادرب_ریوصت
 ۵ تام رد رادرب ریوصت كي نمضرد
 ۱۳ هاب زا « 3وب هزاک همه امتیمرد
 هادع طخ ؛ ژابوعد ۲" هفرگ یراوتا رال



 ۱۵۷۲۰ مود و

 ۱۵۷۵ - لاسیامنس يا

 ابد >>

 اس 9 اهیوب وات
ِ 

 هنایلاس مسارم نیمود و لهچرد

 ود راکسا زیاوج یادها یارب یمنات
 سا ریگیم رارف هجون دروم یوبواک و
 اب زینیراکشآ یاه توافن اهنآ هکیلاحرد

 یامیس هدنیامن اهنا را یکی .- دنراد مه

 یاهشزراهدنباملیرگیدو تسا دووبلاه میدف

 یایند ۱۵۰ لاس نایاپ را هک تسا یلو

 ناوتیم عقاو رد . تفرگرب ردار امیس

 ونیاسس عون ود راکسا هثباس هک تگ

 راس مش یور رد ور ار كيسا6 و

 نیا هب دید ميهاوخ هکیروطنو - دهدس

 .داد دهاوخ ناثن هجوت امیسودره

 ماودرپ و نیرتگرزب « نیو ناج
 یناب یارب ترتسو یامنیس رگیزاب نیرت

 ءارآ تیرثکا اب «یعفاو تماهش» ملیفرد
 . دوکیم هتخانش لاس درم رگیزاب نیرنه

 مچ كن لاخرام ثاب شقن ملیف نیاردو"

 نا ربا رد ملیف نیا ) . دوب هدرک یزابار
 را ( دش هداد شیام « درمناوچ » مان

 یانخاسبشهمین یویواک » ملیف رگید فرط

 عاضوازادوبیشیامنهک « رگنیز هلش ناج»

 یقیقح یاهمنآ اب اکیرمآ یهعماج ینوک
 دوشیم لاس ملیف نیرتهب هزیاج هدنرب ونو
 نادرگ راک نیرتهب هزیاج هدنرپ شاهدنزاسو

 نآ نتخون یارب « تلامو دلاو» و
 س لاستسرانس نیرتهن هزیاج هدنرب

 . دنوشیم - هدش سابتقا یوبراس

 ناوچودهنابت یگدنز زا ملیف نیارد

 ریگ ردیوحنب كيره هک دشیم هتفگ رسر

 دلدوبمدش اروبوین هنابشو ی ار

 یشوغآمه زا ان دوب هدمآ اهنآ زا یکب

 یوحنباهتآ .دنکيبساک اهننو نیم با +

۱ 

 ینبازا ات دننکیم یعسو دنروخیم تسکخ
 داقتناعون كي ملیف نيا . دننک رارفرهخ
 یارب«نفاه نیتساد» هک دوب دوح ژا

 لاسروتک آنیرتهب هزیاج
 راس + رثپامایولیس و «

 دزما مود شفن زیاوج یارب شنارگیزاب
 ملیف ناو دنوخیم ماکان هک .دندوب هل

 . دوشیم راکسا هزیاچ ۴ هلن رب دعا

 ملبفزا رگید یکی یقافتا نیا زا ادج
 هدکهتخاسلومعم لاور زا جراخ هک یا

 میس دوب اکیرمآ یو یامنیس هب قلعسو
 یامهتخادوخب ار راکسا رباوج

 سنادناسویدیساک جاب» ملیف نیا . دهم
 نرقنایابرد یغایود زا هک دراد مان «دبک
 . تفگیم یثحو برغرد زاوتخا

 نادرم» ماناب نا رهترد هک ملیف نبا

 ثدریاب - دش هداد شیامن « وج هزداح

 بت نيا هدنرب نیرتگر زب هزیاچ نیرتخب

 نا هب هک یزیاوج . دونی هتخاش

 : زا دنترابع « دریگیم قلعت ملف
 یونراسوناتساد نلرتهب هزباج سا

 ,یمداگ مایلطو یارن ل اانیژرا

 یارب نآرد یراب
 تباو ناجو

 زا یاهلاعع

 هزیاصكي سصح ردوا «چاراکاب ترب»

 .دریگیمبیصن نیرته یارب رگید راکسا
 یارس رادربملیف نیرته هزیاج ۴

 . تلاه دارنوک
 اشآ یاهما هب ابرفن زیاوچ رباس

 , دوشسا دها

 هک یسیلگنا رگیزاب «تیمسا یگم»

 ملیفردیزاب یارب تسا ساشان اعمسرد

 ميندلاوررلا« یدورب نیج مناخ یناوج»
 دوشیم لاسسیرتکآ نیرته هزباچ هدنرب
 هجاوع راه یمومع همهبه اب نآ مالعاو
 +ب «ریاج نيا یادها نوچ ددرگیم
 هسک درک روصت سکچیه - دزاسم

 ریگلفاغ ار همه یوحنب « تیمسا یکع»
 دندزپم سدح همهو درپب ار هزیاج نیا وا
 دوبدهاوخ «ادنافنیچ» اي نآ هدنرب هک

 لسنهب هک رگیزابود - « یلهنیم ازیل» اب
 دوخ تقاپلو دنتشاد قلع دوویلاه یو

 هباهنآ . دندوب هداد ناشن یرگیزابرد ار

 هب اهنآ »:یاهملیف رد یزاب یارب بیثرت
 و ۰ 1 هن رگع ۰ دننکبع كيلش اهسا

 . دندوب هدش دزمان «هتخاف»

 دلرزب بش نا رد «تیمسا یگم»

 نوچ دربیم رسب ناتسلگلا رد . دووبلاه
 هب دیابسیلگنا یلم رتالت رد یزاب یارب

 لا راگن ریخهب ادعن وا . تفریم نس یور

 شاهزبو راکسااب .تنارگ یراک

 : دیوگیم
 من و حیگ مه عوضوم نیا زا -

 ماهنز ناچیه رایسب
 سیلآ« كيمت رگیزاب هب !رواهزیاج

 , دنراپسیم «یلتساک

 هراس «نواه یدلگ» ندخ هدنرب

 یایایا رب ینویزیولن عبط خوشو ورمدنخ
 یاتخام « سونکاک لگ» ملیف مود شفن
 دصورب تدش دلب تعاب زین - «زکاسنج»
 دونی همیبهو

 . * تواه یو

 هریاچ - دربیم رسب ندنلردو تسا پیاغ
 شلو لئوکار» فورعم هراتس هب اروا
 , دن رایسیم

 ملیف رد یزاب یارب - كتاب كيگا

 ۷ هلرگم + .انکیم كيلش اهیل هب اهنآ»

 هزناج هدنرب هدلالوب یندیس» یهتخاب

 دوخسمود شقن یارب درم رگیزاب نیرته
 .دکس تفابرد اردوخ هزیاج اصخثوا

 رت مارس نیا لا نیمود یارب
 و بپرب یجنا سود لاه ثیزوب

 شب تویزیولنزا یئدر هعیرفعب دا نابرج
 یمتات | تاتیامل نیرته را یلب نیاو دونیم

 هروس اچ همه 4 تسا ریخا لاسدچ

 دریگیب رارف ینادربف و دسپ
 دا رگیزاب را یرایسب ینامهب نیا رد

 هک دنراد تک رغ ما بحاس ناگراتسو

 هتیفت سیو تعاسود ماعت اهنآ روتح
 .دزاییلدیدولاج ؛ر ینویربولت همانرب
 همان رب یارچا رگیدراب

 هل ریگیم هدهعب بوبحم ناگر انس زا یاهدع
 یولارب .یوهباب - .اسبا رساارابراب»

 تب تناو ناج - نو ناچ رتسآ درف

 سس دوونسبا تنلک اس ۱ رابرات

 راکسا نتانسود هک نا گو دلگ تویلا

 و .دنوریم نیس یالا تبو هب دنرمگیم مان
 . دنربیم شیب ار همانرب زا یشخب

 لاس ه زا سپ ۰ رولبات تبازیلا»

 تقارش راکسا مسارمرد رکیدراب « تبیغ
 مش * یرب دراچیر» هکیلاحرد دنکیم
 ددز دآ بش نیا ردوا . تسوا هارمه

 ءاجیو تویلیم كي ساملا اب فورعم دب

 ناب .دراد تدرگ رب (اردوخ یرالد رازه
 تانامهمنیرت یناشامن زا یکی وا بییرت

 نیا ردوا روصح دیوگیم , دوشیم یبدات
 *یرتدراچلر « ددنش زمان رطاخب مسارم

 * هزور رازه هکنم , نآ» ملیفرد یا رب

 ابا س دشاب شزو رپ دپاشان مس تسا

 ادحر «لوتا رتیپ» یهارمهب نترب دراچبر
 ؛نسفوه نیساد و ( سپیچ یافآ ظفاح
 روکآ نرته هرباج (بش همینیوبواکر
 , دنزابیم «نیو ناج» ه ار لا

 نباتاشیامن همانرب رد « رتسادرف»

 ماجاصفر هاتوک همانرب كي كرزب ینامهع

 را رف راصح رایسن قیوثت نروم هک .دهدیم

 تابدخ رطاخب ٩ لسح جروج» . دریگیم
 نا ذابرس یارب ماتبو رد شیاه همانربو

 * تلوشره نیج» هزیاج هدنرب_یلاکیرمآ
 بشییاتاسامحا زاربا نیرت مرگ « دوشیم

 ۳۸ هحفص رد هسب

 یس یور رد ؛ر

 اعتبس هزاتس - ۱۷۵ هرامش - ۲٩ هحفص ۲

۱ 



 میلبف ۷ و سکع ۷ ارناگ دنناوخ نيا یقیقح مان ایآ

 ۱ راشخملیف ۷ ریوصت اجنیا رد ] ۱ ۲

 با رد تکرش یارب . مياهدرک پاچار ۱ دینادیم

(۲ 1 
 نارگیزابهفاضابا ,ملیفتفه نیاماندباب هقباسم جنب مان هثباسم نیارد 8

 ۱ و . دیونب ام یارب اهنآ نژو درم یلصا یتسوم یایند روهشم ناگدناوخ
 ٍ اک ره درگ رکذ

 غسومرد یناوارف راهتش

 ی اهح سومو ره

 و هدون باخت

 ب۳ | مچ ۳ ج وا تا

 7 ل ۳۹ ج--

 هس رغد ام یار ار دوخ یاهیاوج

 ۴ میدقت یاهزیاج هعرق مکحب ات

 عطاقتم تاملک لودح

 باصهینتفرگ زا -۲ نیشوم نوتساگ تک رشابیمرجو رتیزا یملیف - سییچ یاقآ نفاحادخ و الیش نوچ یلاهملیف نادرک راک سا
 اب یملیف - دنیوگ هلصاف امخ ۳ تمدخشیپ یانسسیسور ملیف هراتس (نیلوا) كچوک ما .-یتسنویافودبرروپلا تکر شابیملیف داوع |
 دنزرایرثا - درک شنن یاغیا یقوئوزورهب !ر شیاکیرمآ - نموین لپ تک رش ابیملیف - ماهگنشونانیرو دیررویلاترش ]
 -۷ هرابو سردنم هچراب - مهردماف - نوتنلیه جروج تک رشاب دوب یملیف شیانمت شل رزب یاهیرا گر بخ زا تب سویلله - مادو هسوک هلمحیاهبلیف رگیزاپ لیماف - قرواب یژاب یعون دیسراف یاهملیف اک هزات هراتس (هگنز) | مان ب مصری ت سار تر رهی اههتخاب نون علف 4 . نک یعس هرابود) س ماوت حالسعصا رد هیفرتم ریعال هفدکی سا ته
 رسع یفنم فرح  ناگتسبو |

 دننا هح بس بر نان

 یعسای كمايس ینادرگ راکب هلمج و یدرونامباكيبتک رشاب یملیف- زا رتاکلآ زابهدنرپو تیدباات اجنیا زا یاهملیف یلاکبرمآ | | راد سصضلیف - 4 یهاش تخل - رشب حورو مسج رد نالعیش لولح را یربوصت ساما رب نکد ی مایلی و زا ادصورس رب یملیف . یراناه ملیفرگی زابو امنیس ویک كم هاگآراک لیماف - ۸ مناخ بجعت تسا مارح شادروخ م اد - ب

 : یدومع 4 |
 رد درف تک ر شاب یهليف بس خلسو سیموکسحم یاهسلیف نادرگر اک تكچوک ما ۱

 اسس لاسدرخ هتسی ره
 ۴ راتخم ینادرگ راکب یلابطابط ریگناروث؛ ن

 خیرات قاشع زا .س تسا ک یعو دباینبشاس ۲ نا ربا ی
 اب یملیف - جاروراک - ۱ ندلوهماشو تک رشاب یملیف تاون" - تل | 1 - ٩۰ ازع - باقلا زا به یرکفت موخرمتک رشابدوب ,یملیف (هدخ اقآر -رفواما ۱ باع یاه هتخاس زا دوب یملیف (....دزن) - ۵ .بالقآ رد دعر ملیف روتکآ چو ماسن -- ایقلا فورح زا س یبرم رتحتص ۷ | ٩۱ هسنا رف رد لرزب یردنب نگر ب .دیرگنیا تک شاب یملیف میگن رف زبت - فدهو لادج یاهملیف روکآ

 لیماف بء اهنیس روتکآ (تریار) لیمافس

 ٩ هوایو هدوهن نخ

 نوب رب واتیاهملمق یرس زا یگب (هحلسا
 زوعنم تمالع - یلارسک یرونو یدرونامیا كيب تک رغ

 ۳ . تازاجم و .دیراورم یاه ملیف یتاغیلبت هراس - ینایغ هللادبع هتخاس طخ یور رفن هل هرانس كچوگ ما - ۱۷ یرادربملیفیارسب وبدوتسا زا یتمسف - ۱٩ اه یندیش زا-ینا ربا یاههلیف رتکا یفنع هرهچ لیماف- یناتاوتو تردق - ۷۵ یراجنراک لئاموژا - ادضتبا - ۱6 ناریو فالخو رارقربو | زاد - یداردناس تکرشاب یدمک دوب یملیف (رتکدو....) - ۱۳ هدیپو دوو رهچوم تک رشابنا ربا یامنیس .! یعلیف -۴۳ و
 ۱ سنت

 امن هراتس - ۱۷۵ هرامش ست ۳۰ هحفص ۲



 سابتفا هقباسم
 ینثامیس یاه

 ملیف نینجچ داربا یاهیس نوک ا [ت
 ازینامسس

 یراچنتیقفوم اب ارثکا هک هدومن هیون یبد

 د .هدوب ماوت یرهو

 زر فی دام دیابامش هک ميربیم مان

 .دیسیون اع یارب اراهملیق ننا هیهت یلس

 اهتوم) را سابتفا «یلپن» ملیف هو تیح

 هسوا) باتک را «دلاخ» ملیف و (اهدآ و

 .دیهنبا وج امن امش بست رتن داب (ناحساباب

 واگ -؟د ریمیم یرتخد بشما -۱

 لک آش اد - ۵ مناخوهآ رهوش«زینک ۴
 رتخد ۷ هناخدور یوسنآ یاهلک - <
 یچنسپ - ٩ رتسکاخ و شتآ - ۸ هباسه

۳ 

 مهردتاملک هقباسم

 ودرادن ارامشهب تناها دصق یک 0
 رد و تساملاسو انیب امش نامنچ هللادمحی

 پ بید "یه «در دندوجو یروث لایف ن
 تاملک دینک یعس طفف دیدرک

 تار راهنکندمج

 انشآ
 (ناتسلگنا) ندنل رد ۱۵۲۸ لاس رد ان

 دش دلوتم

 زاو تشاد تیلاعف رتات رد ادتبا ال
 تک رش درزب یاهسیپ رد امر ۰ لات
 , تسجیم

 شقن رگیزاب ملیف یس زا شیب رد ال
 , هدوب موت

 هار امنیس هب یزول فزوج طسو 0
 تفاب

 نادرسم شقن شایرعاظف تاصخش 1
 . دزاسیم هدنزارب وارب ار نخ

 اناسوزاب (اورت نامرهق نله) ملیف رد
 دوبیزابمهاتسذو#

 ژ + ریب ثیاهملیف هدع []
 ی ۳ تسا یومنارف ثكبس

 دیدیدرگ یو تخانش هب قفوم هچنانچ
 مگخب و .ديتسرفب ام یارب ار دوخ یاه
 , دیوهمدن رب هر

 ) یاههتشوو اهناساد را سابتقااب

 زوریف یجاح یاتآ
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 تسا .دش رهاظ

 تسا هدش رهاط

 تسام یقیسوم سانشرس ناگدنناوخ زا یکیوا ؟ دیساستیم ار
 زوریفیجاح كي لبامشو لکشرد اهنآ زا یکیرد و تسا هدرک یاب زین ملیف دنچرد هک

 «زوریف یجاح» بلاقرد نآ رب هک .یملیف و دیسونبام یارپ اروا ما

 یزورون تاقباسم ناگدن رب

 سا
 باوح و دح زا شیب لابتسا [0

 هراسیزورون ءّریو هرامش تاغپاسم هپ تسرد

 را رهتشه دودح رد ام هکدوب یدحب امیس
 ؛میتشاد تفایرد فلتخم تاقبام یا ریهمات

 هحنص تارادتسود یارب ام لاسازورو رد
 ميدادبيترت لودچ اب هقباسم تفه تاقباسم
 نیلوا هعبام « متسیک نم تاقباسزا هک
 هتبام ۰ یزابهودو هراتس كي ۰ اهملیف

 شیاههشچ « یاهنافا نادرم + یلویزیولت
 رخ , دمآ لمعب یاهقباسیب لابقتسال ودجو
 یورو تاقباس ناگدنرب یماسا هرامش نیا
 یقرعع دناهدش باختنا هعرق دیق ه هک ار

 » مينکی م

 : مسی نم هتباسم ناگ دن رب 0

 ( نارهت ) یردا نیهم ناباقآ واهمناخ

 هلادسادیح اضریلع (هئارم) یحایر دولوم
 1 زا ریش ) ءانب یریما نیسح «رهثوب)

 (نادایآ) یندم حربا

 : اهیلیف نیلوا هقبام ناگدنرب ۲7
 هداژرقاب هلابیبح ( زا ریش ) وب

 یسلع (لوفزد) یلاضر اضرباغ (دهشم)

 یدازهب ربکایلع (زیربت) یناگملگ عراز
 ( رهشمرخ)

 ون و هراتس كي هقبام ناگدن
 سیگنرف (نارهت) فایر ۹

 (2) یک لنت (نا رهئ) يوسوم
 میها ربا ( تاهنصا ) نا وجه] نیسحلادیع

 (زاوها) یمساق

 :نوب رسول هقبامع ناگدنرب 03

 دنوسا رزداد یلع (یراجاغآ) تابب همطاف

 ردش ز) زابناج دمحح (نامیلس دجس)

 یوریس «دانآمرخ) یعیقش یدهم ( ساجع

 (تشر) هداز ریمآ

 دازرهش - لودسج لح ناگدنرب [7
 نایروگیرگ كيجروج (نیوزق) یلصف ریما

 ( سرم ) یردخ یلع (ناهنصا اعلج)
 یسطاک دعحا (نا رهت) دنواکاک نی

 (ناجیلد)

 : یاهناقا نادرمنیا ناگدنرب []

 هتخوس روصع ( جرک ) نابزرم ناروت

 ( یررغ) اناب مالغ (ناگر گر یلارس
 غالبقآ ربکا یلع (نادمه) نایچاح رینم
 (لییدرا]

 باهشچ هفقبام ناگدنرب
 یدابع دومحم (زا ریش) یهاشناهج دییح
 میرم (نادهاز ) هبو ریش یفطصم (ناشاک)
 .(سولاچ)ینمحم نیسح (یوخ)یهاشو رخ

 هرامش تهج هک یزئاوچ رب« والع []
 یم دوب هدش هتفرگ رلغا رد یزورون هژیو

 زیر ناگدنرپ هب هلجم ههامشش 2لا رتشا
 اهنآ تهج هرامش نیازا هک تفرگ قلعت

 یشرافستسب اب زئاوج ریاس . ددرگيم لاسرا
 یسنا رهت زیزع ناگدنرب زا .دیدرگ لاسرا
 زور دوخ هزباچ تفایرد تهج میدمشها وخ

 رتفدن ره زا دعب هبنشراهچ اپ هبنشدس یاه
 . دنپامل هعجا رم هلحم

 ی لخیافآ نت
  نایروصس .اهحم هاشنامرک .- نایساطیف

 یربلا رهصا سواک دبک یراین

 حس لا ءایت نا رهن .. یرلفت رالاس نا رهت

 نر ات تخم ناهیفصا هنار باهو ویم

 بس نادابآ - یلوکشک هللا تردق نا رهت
 -یفداح دهحم نارهت - ریما ظعاو نسح
 ک
 برویم سورپ-سواک دنگ- یبیما .دیجم

 دلا فیس نا رهن - ییسح ریه تجهب زا ریش
 ورگل - یلیتامسا نمح زیریب - یهوک
 ت ره - .یمتعم نسحم كلارا مدقم ایور

 دنا ریلغ رورو روانی - یناخاباب نی

 ری سس یرابج هحیلم را ریش - یزا ریش

 یرایهن رصانسواک دک - یبیبحربتا یلع
 دهجنیلع سواک دبنگ - هدازانباضرلارا

 بر بت یه هیسرم ناجسفر س ینامز

 تب یونوم ایم نیورق  یلاشر سابع
 اصریلع نارهآ - یزوعی ریما نارهت
 دابآمرخ - یلاقآ ریما لپاب - نکفا ریش

 د نحم لا راد زا سم یزابهش را دحم

 - ریفآالسا میها ربا ت رهشوب - یزگ هنب
 . نارهت - يلامک فصآ دیس زا وها

 بالا وئسهب هدع ننا دیشاد هتشاد هجوت

 یشک هع رق رد یلو ۰ دناهداد حیحص باوج

 , دندشن هلن رب

 هدزا ودزاهک ار ریوصت نیا [2
 مسه زا هدش لیکشت كچوک تسق
 یروط ار اهنآ دعیو دینک ادج
 یلماک ریوصتهکهیهد رارق مه يولهپ
 یکیب قلعتم ریوصت نیا . دیروآتسدب
 ناهج یامنیس هتسچ رب یاهروتکآ زا
 ارریوصت دیدخ قفوم هچنانچ , تسا
 دیتفاسار یو مانو « .دیلامن مهرس
 و دیبونب ام یارب ار راک هجیتل

 . دیوش هدنرب هعرق مکحب

 7 بشم هزاتست ب ۱۷۵ هزامش -.۳۱ هحفص 7



 زور هدرناب

 رب اعیپاوه وان كي یور

 بلا وجنا ولم ننا هک دوب

۱ 
 تسلج لوحسم

 هب هکلبا یاب یتنک هدنامرف . دو هنخ

 و دز ؛دص اروا درب یپ وا هبرجت نازپم
 دسر

 زایکب رگا مییبت وگب ! ناوچ
 تافاع نا ریج 3۴ هییتیپ ابرد هب هخرخ یور زا تناراکمه
 5 درک یها وح

 د امیم لگشوخ ناگراتس زا یکی ۳ ۳
 ان ق و مق ٩ ناز ٍِ

 زا دوخا مس ییرخا لیموتااب هکیلاح 2 ۳ 0
 ار .یاهدام وا درکیم روبع یهد طبو ۰ شن کدق هداتفا رفت بو « ؛ هئزیم

 ت 7 .نارفا زا یکی رگا . بّوج رایسب -
 و دندش عمج هد یلاها اروف . تفرگ رب | رج ِ

 باذجمهرات . دندرک رخ ار واگ بجای ۲:درا  یهاوع چه رک
 3-۳ 5 دعب و درک رکف هلئحل دنچ ناولم

 واگبحاص هب "دو هدخ لوه یاهزادنا اتهک سگ ۸ ۰
 5 * دسرب طایتحااپ

 تفگ دوب هدرک اپ هب یلاجنج هک ی و
 ناشیکت مادک

 مرماحنم . دینکن ادصورس ردقپا
  منک ارج ار اش وک ماقرا نابز # "ِر ۰. ۳ ۳۹ ۰ ۰

 ورسهب ار شهاگن هکیلاح رد یتاهد
 رد ار شافوا بلغا هک یاهراسون

 اک زان ناگشیپرنه ددرن لحم یاههفرح

 دنا رلگمم هراس نایچراکشو

 ۱! یسک رگیدو دونهدر

 زاب رتچ 4 ناراکمه زا یکی زور كب دمب اهندم هکنبا

 : تنگ دوب هنخود ناوج نز هلیب

 هدراهچیزورنم واگ یلو . مقفاوب -
 دادیم مه ربش رتبل شییغ ناهگ ان

 ربح وا ات تشادن ۱

 تنگ وا هبو تفر ولچ تفونآ
 نیچ رد ندیرپ ! زابرس نیرفآ

 .دها وخیم تراج یلیخ اعفاو یدابدرگ

 نم ۰۰. لارنز یلو -
 _ك مسین

 ] یدیرپ روللچ سب
 دادیاوج یگداس هب درم

 مها رابرداچ دش عورش دابدرگ یتقو

 مریگبار . دنک اجزا

 . متفر اوه هب نآاب هک

 رداچدنب ملیود نع

 كيفا رندر

 "ایفارت مئارت تالکشم راچد ناهچ

 زاها یاهدخ روضح اپ هک یاهلجرد

 هدشاپ رپ دروم نیا رد یثیدناهراچ یارب
 و تساخرپاج زا یناوچ رفا دوب تفک

 هبمطق روطب هکنیا یارب نم سس

 هاردوش داد هیتاخ تختیاپ كيفارت لکشم

 مامتتسایفاک . مراد یاهداس رایسب لح

 بونسج هب لامش زاار سراپ یاهنابایخ

 : دیسرپ هلج سیئر

 هوجو نادنپ هار رگید تقونآ - در! بعد وه دادرک باممر ید رخآ سابل هک اروا شقباس
 ؟ تشاد دعا ۱ نرخآیراکش لیمو راوسو تشاد ۳
 یوم . دیچیپ مهرد یلکت ار یباظ ۳ : وری فو ی
 زورهس , یبراپ رد هن اما . ارچ ۰ یحرپلاوحاو مال زادعب . دید دوب یهتسس

 یارب زورنآ رد اقافتا هک یلارن
 بوتج یاه رهشرب دم درک لاوس

 ناهگا . دوب هدمآ هاگودرا زا دیدزاب 1
 و بوم _ تا ی یمزگ رس هکننا .لثم ب

 اباد یزاب ب اب ۱ ٍٍ نیمزهب مکحم هک دانفا یرزابرتچ هب ششنچ ٩ یاهدرک

 رترود مدق دنچ شرتچ و دروخ ابرد زانک یتقو . تسا تیرد .داتفا ِِح

 دیايباجزاب رتچلاح ات درک ربع لارتژ اشئآ لوبرخ یناگیرمآ كياب مدوب هتف

 تم مدش

 تسا عباخ []  .-یننییلگنا هملک كد هک وت یلو
 ؟ یتسناد

 تاب مه وا اقا تسا تسرد بس

 كاسمدآ یلقو اما . دنادیمن هسنا رف هملک

 تاملک هب مه

 دکستبافک ماقرا

 رمن

 یجاتحا
 دابز دراد تسود !ر

 اف

 هانگ زا رتدب رذع ْذ

 !,ز

 ر هایش هخح

 2 ام رب افآ
 درگز رم
 زیل یزالط ناوچ رتخد

 دوب هتفرگ

 تشکر ب ملاحرتخد فرطب

 ینالوط یاهسوپو تفرگ

 نود

 وا هپرک رفس

 ارق شرانکرد

 وجناهگ ان ینفام یط زادعب

 شوقآرد اروا
 تشاد رب شی اهبل زا

 یلیخ نایرج نیا زا هک ناوج .رتخد
 وختمحز هب هکنآ ادیب وب هنش ۳

 , دیشک نوربب ناوج ناوزاپ نایمزاار

 اهیسرپ

 یزاک نینسچ هک هث نوطچ

 ٩ دیدرک

 وخ درکیم یحس هکیلاح رد ناوچ
 تفگ دهدب* ناش تحاران

 رد ًاقپاس لگتسار . دیشخب ارم

 ۰ تشادرارق لئرت كپ هطقن نا

 زا و تفر كزب ناور دزن یمناخ

 دورسم اکنرما و دشورعیمار دوخ كللبام نیدرف هک

 !تسیفاک مه تشوگبآ یریدكایلوپ : نیدرفآمنکميدقتردقچنییرودنیا يارب : یرتشهات

 زابرثچنم ...

 یتسیل زابرتچرگا ؟ تسیچ ترولتم

 یشرصون یارب اریحا هک یتحارا تیاپ
 داور . درک ینارگن زاربا دوب هدمآشیپ
 دز و تساوخ یرتشیب تاحیضو كائرپ
 ۶ تفگر

 دانارب لوا زا ار نایرج راذگب-
 یکچوک لیبموتایگ زا مرهوش . منک فیرعت
 . تسا هدرک یرادبرخ

 هلسوبدب . مناح تسین مهم هکنیا

 ۰ دوشیم رضاح شراک رس رندوز
 یلارگن بجوم هچنآ اما . هلب

 تشفرص مرهوش هک تسا ینافوا هدش نم

 دیوئیمارتآ مادم . دنکیم شلیبونا یوشو

 نینچا هیلیخ .تسیل مهم مهنیا
 , دنراد یتاداع

 رارصا نم رهوخ اما تساتسرد -

 شلیموتا هک دراد .دیوشبمامح ناورد ار

 یعقاو یئانشآ #
 یوب ادیدش هک یدرم هب ناوج رتخد

 : تفگ دوب هدرک قثع راهظا

 نم اب دیهاوخیم اعقاو امش الاح

 اش هک تسیل زور هس زا شیب و

 دیساشیما رم

 : تنکو داد ناکت یرس درم

 یلیخ راکرس تمدخ هدنب یئاشآ _

 یلاود تسرد نالا . تساهنیا زا
 تاحامش ردپ هک یکناپ رد نم هک تسا

 متکیع راک دراد

 سیب

 ۳7 رس نودب ینز +

 3 اپ ملظ شقح رد تعیط هک یمناخ

 یایزحارجكاي بطعم دراو دوب هتشاد اور
 1 : تفگ حارج رترکس هبو دش

 | جا لمع كي یارب متساوخیم -
 ۱ ۰ مریگب تقو تروص یلاییز

 .[ ادا ثز تروص هب یهاگن رترکس
 ۱ : تفکو

 ] تدزانادیم .مناخمتساتم یلبخ

 . ات نوچ . تسث هتخاس یراک رتکد یاقآ

 . 9رسدنویب زونه مراد عالاطا نم هک اجنآ
 ۰ تا هدماین رد لمع هلحرم هب ندرگ

 ت

 اهوزرآ #

 2 یکی هیور یئامنهار هسردم. ملمم

 : تقگو درک نادرکاخ
 ۳ اونم یدخ كرزب یتقو

 ؟ ینک

 :دناموت رازه هد یهام مردپ لثع مراد
 4 ء مهاب هتشاد

 تاموت رازه هد یهام قتردپ سپ
 ٩ .دراد همآرد

 ادوژرآ نم لثم مه وا . نیخن -



 هیور غادغاد

 امنیس طح

 و اهتیصخ سادارب تسا رارق []

 فورصسسم و رادفرطرب لایرس ثداوح

 هتخاسیلامنس ملیف كاب « اصف نا زاتشیپ»

 مداد شیامن مه ناربا نویزیولنرد شیپ

 یلاصفیهنیه كپ پیجع یاهارچام « دخ
 4باضف رد هک تسا «زیا رپرتسیا» مان هب

 دورپم هتخانان یاهناکم ل

 زعیج نانیپاک شقن هب رنناخ مایلپو
 تهچاردوخ تففاوم ؛ هییفس یدنامرف ككرک
 درانوئلاما ۰ تسا هنرک مالعا ملیفرد تکرش

 هسناکلوشاب شفن هب لابرسرد هک یونیت

 نسنزونه ,دوب هدش رهاظ لاپما یافا مات

 هک ی وحی . تسا هدادن ملیفرد تک رشهب
 دانچ و رخ را رتالاب لایرسرد « نیازاشیپ

 .تسا هدون یلاهنفن بحاصیه رگیدلایرس

 هسباصف نازاتشیپرد كاپسا شقن یافیااپ
 شادش هتخاش یو كنباو دیسر تره

 ی ره تیعفوم تهچ زا « كاپا ماهب

 اروامرم بلغا نوچ و دنیبیم هان رطخ
 هک نیا زا ۰ دنمانيم كلاپما یاقآ مانه
 یضار . دسارهیم . دنابب تباشش نیمه

 هر اهنت كنبا

 ,لامنسیهخسل ندش هتخاسها

 دران ول تقفا ونمدع ههدمع لگشع اما

 دد هک تسیا لابرس یلصا نارگبزاب زا یکب « یونین
 ۱ لاسدنچ نآ لابرس هک اضف نازانشیب . تسا

 : یوعی درانولث ندرک

 دراد دوجو اضف

 لئوناما |
 ی

 نترغآ زا یب 0
 رسا سرد مش هدرپ حبقو ملیف كي داوع هب
 ما هب یملیف اهنت « دیسر ترهش هب ناهج
 تحافوتیح زا تسناوت هک دوب «لئونام»

 یوگ (تفای شیارب ناوتیمن یرگید ما)
 و دیابرب سراب رد وگنات نیرخآ را تت

 ۰ زب ولهپ ملیف نیا یسکس نرهث ب
 نیرحا نوچمه زن لئوناما شامن

 یاهروثک زا یرایسب رد یبراب رد نا |

 دودهبنامهرد اما : دخ مالعا ۱
 زا یریگینچ دروکر ,

 عونم ناهح

 شن ایت یاهناکب

 روهظ ثعاب هک دروآ تس مور 1
 ابیهتنم « لاور به رد 2

 ی ولفیاهنادن د !ییل وا زا وت یسکس « مود

 ناجیالب
 دناب زمیج

 ال یشلگت قولخماب كيبدف ن

 امنیارب شرتآ رهرد , دناب شیر
 دوجوم نیا درف هب رحم یاهیل ریو تداپ

 شیورابور ار رگید یقولحب . یلاتسا
 :تهجدنچاب ثاي زا زینوا هک دهدیع را رف

 تسا یرسسیلنیب تایصوصخ یاراد
 |زرابمرد رتشیب هک ساخ یتایصوسخ

 یلوک هل بیهم نانجنآو دونیم هتفرگر اک
 تسین نآاب هلباقم یاراب ار سکچیه

 تساتادوجوم نیااب هزرابم هار" زا

 دناب مچ یلوداجو هداعلاقراخ تردف هک

 هب تا

 ابایو دونیم مدینلک حر هب رتشیب هچره

 ناکاصک :امنیم هب

 تانسملف ناب رابگر م تادوجوم

 دیاب مسیح یابنیخ

 ننا هلک ورس

 دارفانیا ,دش ادیپ دنانزمیج لبافمرد زی

 روصاب یاب شیرد یگس نوچمه هک

 عفا ورد دن ریگیم رارق سورس تجلتنیا

 یارسب دنابزمیج تازرابم متفه ناوخ

 وتسا تیرومام رهرد تیقفوم هب ندسر
 هراویه هک تازرابم نا یلاریگ لیلدهب ۱

 سناکس هات « دنابرمیج ياهلف یرسرد |

 ۲٩ هحنس رد هیقب هک دنداهن نآرب ؛ر هایس للوتاما

 نارگانامت لابتتا زا قیرط نیمه هب مه

 هقدحزانامشچ زونهو دش رادروخررب یگنرف

 یاچهب لثوناما ود نیا نارگاشامت هدمآرد
 یمنسنزاس رداک هک تسا هتشگنزاب دوخ
 لثوناما »مانابا ر نآ یمادا « لوا لاوناما

 , دناهتخاس شیامن یمدامآ « مود

 [ناگدنزاس اتدعاق هع مود لئونما رد
 یهراتسمهزاب 4 ار یکم

 «لتیرکابولیس» یرس نیا ملیف نیلوا

 تسا رگیوشآنزنیا : لئوتاما شقن رگیزاب
 دنتکشیم تسدورس شیارب اهدرم هک ینز

 + دناهدنا ر . شیب

 ونچ ام .دنرادن ار شندید

 هم مرام ح ۱۷۹ هرامش - ۳۳ هحفص



 مابیا همانرب هدننک هیهتو ویراس هدنپون
 مهارهمانربنیا رتشیبو مدش «برع نکاس»

 همانربنیا دنچره مدرک ینادرک را مدوخ
 دشن هتشاذگ شیامنب نویزیولت رد دای
 رااص همانزورو اه یچاشات نوچ یلو

 دتشاد تسود ار مراک و دندوب یشار مراک

 مدادیم همادا ارنآ

 هک دیتفرگ میس دن رولعچ [7
 1 دیریگب ار یلادرگر اک و یزاسملیف لابد
 دیدوبحلاکر د هکیتدم مامت رد رکف يا ایآ
 ؟ . دوبامشای

 ۷ نیکی

 یدادماجنا ار راک نیا یرولعچ []
 1.یدوبهد رب ویدوتسابهک دوبوت هدبا نيا ایآ

 :؛ اپ نیکی

 هک رادگنفت مانیمدوبهتنون ل ایرسكينم

 یتدمراسپ ۳ یوم و زتیفف ومابیلیخ
 رتشیبنوچ مشکب لایرس نیا نتشون زا تسد

 ۱ دنتفگیم مدرم ٌأص هچب لام لایرس نی

 ی زا و دسصما ششوسخ یسلیخ

 بژواپ كيدو وا هک رکش ار ادخو دیرخ

 دندرگ ینابرهم نم

 اب مات وک یو؟ و تفگ ثاب
 ملیف كب نتخاس یارب یتدم هچ []

 3 یدرکیم راک ینویزیولت نرتسو اب نیکی ماس
 : اپ نیکی

 زور ود اهتقو يهاگ و زور هس رد تن وشخ رعاش 2 هک یزاسهلیف :

 مان هب ار اهنآ ملیق سناکس كي هک یتفعم ماهه ۵ رر . ! تسا هتف رگ هل «امنیس

 ی یزاسهلیفیاهوبدوتسا یوداب نامز كي اب نیکی ماس رب راس نیا نوچ یک یسیوت ؛ اب سکب ۰ 5 ۳ هی و 3 1 "زابار (ندب كي ندوبر یارب زاوتخاب

 لواپ كيد هرابود , مدرک مات ار ,  تسایند نا زاسمایف ند رتک رزب زا یکی نونک او دوب ">>" 39 سس ی
 ماجنااروا یاه لایرس زا اتود « متشک ر و ین مسیر  یوبر

 1 21 4 و لس / کیف نا ءزآ مید او-ک
 متشونكرامیره اب ار اهنآ زا تب 0 ۱

 ارتاویرانسک هزرسال» ماب هک یرگب ومساناث لایرس یرصاح ه دیسرپ نم
 لوطام ينپ دودح روم

 تادرگراکو هیهت دوب هتشون رلک سیر
 تسسق ۱۳ دم متشون لوا تسسف هک

 مدرک
 ههزیس نفا . مامنا :زابسپ متشوت ارفآ رگپ

 راک ناگشیبرنه اب روطعچ الوصا [7] مق هارو نم
 ناگخ بره دیراذگیم ماهدینش ؟ دینکیم ناتساد هس هک متشون نویزیولت یارب کی

 یاب دنهاوخ یم ناثدوخ هکر وطره

 ؟دننک

 : اپ نیکپ
 ۳۳ ۳۰ تسیل تسرد الما . هن

 یزادربمایفلحمرداصوصخم . مینکیم نیرمت

 اهنآهکنوچ . مینکیع نیرمت هعفد نیدنچ
 ابنآ اب یلیخ نم , دنهاوخیم ناندوخ (تسارسنیلاب)رایگ رم رارف نیا - (الاب) نشضمورگ نیا :زایناههنحم []

 5 :«منکیم ناک ابنیکیزارثاهس (پچ - نیلای) دیک یلیو

 ؟دوب نرتسو اهناتساد ننا ماعت [7]

 : اپ نیکی
 نرتسویلو دوب نرتسو اهنا همه هلپ

 ییونویراتسنپدناک هعئدود . بوخ یلیخ

 یاربیرگیدو كوسا ناک یارب یکی مدش
 هک متسیب نرق سکوف هتعاکی همانرب

 ۱ رس

 اس زادعب . دشیم هداد شیامن نویژیولت



 (هیقب) باختنا ززمرد
 .دنرادیاج مود ماقمرد هک دهاجم ریما - وجل .دمجم .دچ ٍب#
 ملی كي را شیب هتشذگ لاسرد هکنآاب . تسا نویزیولنو 29 ات ءامنیس بوبحم و بوخ رگیزاب هدازیف زیورب مهنآ  ياله وداکیم هجوت بلج لودج ینالاب یاههدر رد رگیدما كي ۳
 مدرم كلاذعم ؛ هدماين نارکا یورب هدازینف زا یئامنیس ۳۷

 رد ار یو هک تسارآ نیا ددعت و دناهداد یار هدا زینفهب

 . تسا هداد یاج مودلارفر زا ینالاب یاهیماتم
 هک بلطم نیا رارکن یکی . دنامیم دروم ۴ همناخ رد

 یسط و تشاد دهاوخ همادا هام تشهبیدراات مودنارفر نبا دام
 یفرصعم مودنارفر ناگ دیزگ رب « دش دها وخ اپرب هک ینح 4 #ح

 نیا و دش دهاوخ میدقت ساپس هزیاجاهنآهبو .ندرگیم و
 ناگدنناوخزا هتسدنآ یاهنفلتو تالاوئس رطاخب ررکمحص و بت

 لععنوجو سرپ مودنارفر نایاپ خیرات هرابردهک تساهلجم و
 طوسرم بلاطعپکارت تلعب هکنيا رگید دروم 2
 سن رد ار مودلا رفر هب طوبرم نیو هتفهنبا « مودنا رف ۷1۸

 اس دنناوتیم هلجم ناگدنناوخ و میاهدرک باچ هلحم م هد 20
* 

 دنیوچ تکرش مودنا رفر نیا رد نآ _تدرت

 اب یو دو ما ده هدر مدال ید مد خ
 اوو) ۷۸۱۳ ۳ ۸۳ ۵0 ۵0 ۵۱۳ ۵۵۲ 6۵۸

 (هیق)ءارآ تبرثک ا نی زئا>
 زاد ربملیفنیرتباوبحم 9 ۰ زاهملیفنی رتبوبحم

 تسدنیرز اضریلع یئایمیک دوعس

 نایلاپ سورطپ  .دهاجم ریما ب وجلد دمحم
 یدنول ا دیشمج شاتبره ورسع

 یقیقح تمعن یرداق جربا
 ناشوک دومحم تدحو هللا تر

 یدهتجم دیمح یبلطم دیعس

 ینانبزم یلع نایکجاخ لثوماس

 یناسحا هللاتردق بی رقروبا

 یعیلعم لامک نیدرف یلع بم

 یرهاط دیراب رافص سم
 شوراد دروژ نودب رگ
 وت رپ رابزام یحول رب ضد

 2 ! رد وبجم لب

 ملیفنی تب وبحم8
 تسحس- زاسلیف نیرتبوبحم 8

درم لوا شقن رگی زاب"نیرتبوبحم 8
 . 

 .فز لوا شقت رگیزاب نیرتبوبحم 8

 ی - راد ربملیف نیرتبوبحم 6

 - نپوک هدنتسرف یگداوناخمان و ما #

 2 امنیبس0 رازریو ناکددناوخ
 : هتفهنبا

 توصطسض هاگتسدکب هدیاغ

 ده دیم هب ده كابن وف ون رتسا

 ک 1 ف

 هتسجنک رش اهلیس هراتس ناگدنناوخ هبنادنم رنههبدههما رب ردهتفه ننا :دیاه 7
 .تساهدومن خشم دوخ هبده ناونعب ارثانن وفوب رتساتوصاعضهاگتسدکن و تبا

 ۱5:۷یتسب قودنم سردآ ه و هدرک رپار ریز نیوک , هدیاه هیده تفایرد یارب
 دوخ نپوک هارمهب زین هدشن لطاب رستلایر ۲ هک دینکن شومارف . دیئامن لاسرا
 . دیئامن لاسرا

 دن رنهره یایاده یارب هک دیشاب هتشادهجوت امنیس هراتس زیزع ناگد نناوخ
 یاباده ناگدنرب مامت مان هکیلاجنآزاو دوشیم مالعا دبب هتفه هب
 زنهتفه نیا « مياهدون مالعا ۲۵۲۲  لاس زا لمق ات ار نادنمرنه

 .تس هلنرپ مان مالعا هب یجایتحا

 هدیاههبده نپوک

 هک ام

 یشک هعرف رد مهاوخیم

 مک تیروسسس
 میم بو وه دوجم سم

* 

 نادنمونههبده

1 



 اه ظن

9 
8 
9 

9 
9 
9 
9 
8 
9 
 دنا

 ۱2 تست

 4 ار

 ٩۵۰ «یروتوماشر -- ناموت رازه ۳۰و رفداخ وناب رهش مناخ : نارهت[]

 و زه ۰ مط - ناموت رازه دهختسد سصلحم ناج رهاوخ هب []

 مون رازه ۷۵۰ ۰ «رجنپ هدزیسغورد»مسانشیمیخسرف دص زا ارامش

 میهاو هدازدرفنمهب .ازانشمالع ین یلیخ هکنیا ضرغ « ! دنیوگیم نیاهب

 دنابر هتنگشوخ یلیخ زورون مایا مراودیما
 دمحا ناباقآ ۱اج ر هک میهاوخ امتح مناخ شمار زا یکع . دشاب 0 1 1 *هرا 1 0

 میر ۳ 8 6 ۱5 مق رسا تل بلاج « همانریخ» []
 یروص اهر , وج ٍ ی رز تن 4 . دینک هفاحا ارثآ 3 اما دش 1 دیپ اچ

 سس هم سنا رس ,ییفد سرد ۱

 هک نرو ته هم ید ۶ ولطچ هک ریحتع ام ریقح [] ب سیو * یردتقم هللا تا لا
 نایرهمأن مهو مشاپ نابرهم تسخمم ِ

 ۰ هک تیا لات ٩8 امتیم هواتس ب۷
 ون یبوست تسرط و میورب ۹ یشاعربخ هک ءاگره : رییدزم (]

 ِ 9 وشیم رتته 5 ب
 یه نا رووصصم مسزع + یناتوپ و عرب تاحفص رب هدوب زورو بلاج
 یمن تساد اپ ِ ۳ ۰ تسین رودقع نامیارب العف اما مياهدوزق ۱ ّةج اه همان دادعت دنیئادب مرخیبنازورف یعقاو س زا 3 ۳ 4 ۱ را ۱

 هبطققاملاوئس نارازح زا ارچ هک دیتفک یناشایجراح نابز هپ هک متاديمن نینچمه مینک هفاشا ار تاحفص نیا موادم روطب هک
 تواضق ناتدوخ هن ز 0 دیشنخبیم . هنای دراد

 هک ینکیمن رکق ؛ رییدرس یاقآ [] ۷ ۱ وج و سرپ ناتیاهلاوئس هیقب «رایرد

 اما تسمژال ربخ ؟ دشاب دایز « همان ربخ»«

 4جتح

 وح

 ؟ هتنه
 * یناچاقآ یفلعصم ؛ نارهت »

 حوریات ریبدرس ال هجوت لباق

 یردتقم هللا

 باوج مهنيا ! یرامشپ

 مياهدرک پاچاررصان یفارگوملیف -۱ هلجم كي . امنیس هرانس هلجم []

 هدوپناموت راّزح ۱۵۰ وا دزمتسد نیرتشیب ]| ناگدناوخ هرابرد ارج نسب تسا یلامتیس
 دیاب طقف نم رظنب ؟ دیسبونیم بلطم مه
 !دوخ هتشوت بلطم نا رگیزاب هرادرد

 ی رفعج .دشح .. ناهتسا ۰

 جرکیدمج زا اهرنح - میده
 گیزاب كي یزاب هک روطنامه . .دنتسیت

 هنارتمم لکش نامهب ۰ دنکیم لک امنیسرد

 سپ دنهایم اهنایر رسرب هدنناوخ ثاپ

 تسهجب مه ناگدنناوخ هزایرد نتشوت

 اسناگدناوخ زا یریثک دادم تساوخ
 هقالعیقیسوم یاه هرهج هب هک تسا

 دقن هب ار يتاحفص نيا زا شیپ ۲)
 هک .دیدادیم صاعتخا ناگ دنا وخ ملیف

 ادم یلو دو بوخ یلیخ لوا رد هتل
 دک هداتفا اب شیب تنش

 ار تاحفص نیا هک میوگب مسا حس

 ناتسوداتدینک ریاد یدج الماک و ون هوشی

 دن زب ملق هیمز نیا رد دنا وب

 _ یلاسج یلع .اهجم نا رهن »

 سدرب درومار امش رظن : رییدرس (]
 . ميرکشنم . داد میحاوخ رارق

 اهنس هراس تب ۱۷۵۹ هرامش - ۳۱ هحقص 9

 دیع یاهینبریش

 یتهاللا لخف یاقآ : نجورب ([7

 ۱ءزاحااپ

 را ؛ كيلع شرع نمخ []

 تیاهلاوس .یلیچ همدقم ن
 ۳ رخ سم ور

 تفگ مهاوخ باوج و درک مه

 هدتام 4: ندروخ--هن مزادرهیم

 اراهنآیهو یثاب هتفرگ یدیع یباح هک ۱

 ۱۵یارب !ادونح هداز هرفنم - الوا

 شایقیسوم نیرخآ هتخاس نتم یقیسوم ملیف
 تسا هتخاس دنریمیم ككاخرد اهیهاح یارپار

 ن ویلیمکیگلاخ :اهملیف شورف - اعوع

 مر وخیمینی ریشیه + هثوک

 8۲ تمکح هک نکیم

 یزاملیف 03
 هک هدش هتخاس یملیف یولهپ ران دات ره

 . دراد ناونع « مراهچ یلدص»

 ۷تدم هب هک یرتعیلیم ۸ ملیف نیا
 رتخدهنافشاعتاقالم فا رطا رد تسا هقیفد

 . دنزیم رود یرسو

 نانا وجیایسیس سالک رد

 | حرس تشد ملی نادرت راک

 یلک ایدما ناریا هب یتفو پانچ نپ

 ناتو تب ۰ سنا و منیپد قوف و منیید

 یرابهعح مد

 هوب

 و ءدناوخ امنیس هک دما گردم دحاوخب

 راعاتیلک و هدوب رث وین رج ناتسیس

 ست مياهتشادن ربخ اهیناریا ام هک هتخاس
 یباصلوپ ات تفک و تفگ ردقنآ هرخال

 ملیفایب دتنک

 راسلیف هچرح

ِ 

 ءد رسپ تس

 دوب ترضح نیا هدرزود مخ

 وضش مه كارتشاب هخیا ۰

 دوز هچیت نيا هبو مدرک رکف . ميزاب

 نارک اشامت هک مرادن لیم هدنب مناجهن هک

 ۱ تتنک مراثت هاریبودیب تسارو پچ

 ینطل یناریا یمیدق یاه لایر "

 دنرادن دنحم شخپ

 نادرکر اکو رگیزاب ناتد
 ؟ یجراخ اب یناریا

 درک اک یلیعاسادوامار

 وصعم 3

 وغ ماد

 ۱ !؟ بخ .دیتن حرخ

 - یوحم زربیرف یاقآ : نارهت 8
 ۱ ۴ نایرهم یروطچ ..ماا-یلیح []

 طختسواامج هب ممنچ هک دشیم تقو یلک

 یمداد همانمه دیاش .دوب هدشن نشور كرابم

 ۱ یصخرم رد صلخم هک هدوب یناروت رد و
 ۱ مات هک ميلاحشوخ ادج . ماهدرپیم رس

 یعاک [مدنن | زخ تاداقتتا زا هتیمه و ییوتیم

 یباوچ متشاد دصق . مینکیم لابقتسا وت لتم
 ۳ ۲ هال میونب تبارب یمومخ
 کیف دخاب وکساپ تاحفم ردتباوج

 ,دتریگ رارق نایرج رد مه ناتسو
 هنالداع ارچ ناخ زربیرف « ناجقیف

 ۶ کین تواضق هلجم كي لئاص هرابرد

 نادرگر اک

 ؟نارگیزاب امییرحب نودبرف : رادرب

 یکم شوپراد -- یلعلآهدیحووجتسار
 ود نیا قیفوت ؛ اهنیس هراتس

 . دراد وزرآ



 هتفه یخوه -*
 هزاز ابا
۰ 

 ف ۰

 1 یسدح هدذاح
۰ ۰ ۰ 

 ینضهب تاراکتبا نيا زا خآ یا
 تسدیهاگ هک هلجم ناگدنناوخ نیئزاب را

 شاهچیتن نیلوا هک دننزیم یلاه ژانوم هب

 شاوب ,شا وب دعبو تسا تهب صلخم یارب

 ! حیلم یاهنکس روهط

 ناخ سورس دنک راکچ میوگب ادح

 قاخ تودیرف رس هکار نیتن لمآ یتحرف
 شکم منص كپ هنت هب هدنابچ ار دارخ و
 !مگبیچ هک هداد لیوحت یزیچ و اکرم
 هژان پمب تسیاو» هتشون قیلعتس طحابو
 لاسح هعارب , همانرپ « ! یسنج هبذاج

 اتاپزا دناوتیم مدآ لویفم . تسا یریگ
 هک رس هب ابا دکسب ار نوچعم ننا ندرگ

 ابمیروخیم رن یاهرهچ هب ناهگا میسرم

 مينيبیمميوشيم هک هریخ و "ندا یاهلیس
 هب یلاح هچ . تسا هداز نموخ ناخیرف

 اص واک رب هک یئاهداریازا یاءهراپ رکسم

 لشئاسم یخرپ هرایرداما میتسب یاهعرگ

 نااب ازام هلجم یاهدرک تواست هفرطکپ

 هچوتم تقوچیهاما یاهدرک هباقم هماهاع

 رسیع هلحمره ای امنیس هراتس هک یاهدن

 یهک او یتورفکت هب هتباو شراثتایتلود
 افلطم یاهدربمان هکار یاهلجم نآ . تس

 شجزاخم نوچ .دژادن نتفرگ لا ریتهب حایتحا

 صضحم و ایب .دنکیم نیمات یتلود«میادكيار

 آمنیس هراتس هیریرحت رداک ییمههبناحتنا
 هدسسهعب ار هلجم كي يراخم نم هک وکب

 ردو محدیم دونپ رخ ردعچرره مریگیع

 مه یگآ و نابز و دون رکن
 رکا دنا نیکس هلجم طفل متین

 !یئوکیهللاویا هک میدرکن رشتنم یاهلجم

 رد یاهدرپمان هکار یناکدنیون نآ ماعت
 اهزورنآ؛ دناهتئونیم رته مليفوامنيسهراتس

 یاب رکا» لثم یئاهژاترپر رنهو ملیف مع
 دیدرگیمهچ دیدوبی زالد نویلیم شخ هرم

 نیمه راوج رد مه ناتسودن ٍا ۱

 هک دنتسنادیم نوچ دنتشونیم بلطم اهژاتریر
 اراهراکو درادم م زانرپر هپ جايتحا هلجم
 هدوخ یاجب رتاتت . درک یطاق مهابدیاب

 یاجبیکس پلاطم , دوح یاجپ ملیف دن

 یسیونیم . دوخ یاجب مهزاترپر و هد
 یاهدقن , رتاثت . راکسا « اههبحاصم:رطاخب

 ۲۲. مناوخیمار هلجم یجراخ يلاطم و ما

 هدناوح نالف راذگپ | تسیت یفاث نا
 *لجم یدنپیمنوت هک یبلاطم رطاعب م
 هک کت شومارفار یچ كي دناوخب ار

 ,«تشاد

 نکت
 دیایدرک نوکرگد ار هلجم «رابکین ادب ۹ 5 : ] هبمن
 تیلانشآ سگنس بلاطماب هک یاهدنناوخ ۷

 یملاطم نامهراوج ردام دمآرانک مدق هپمد»
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 یناحعس دها وخیم دنپناسآ ,دتاوح

 دیاش. میحدیم صاصتخا نیکنس بلا ار

 و دناوخپاراهآ - دیان منکیم دی *-
 وتلثم و دهدپ هقئاذ رییفت و دیایب س#

 و-تتی ار نیگنس بلاطم هک دهاوحب* +
 ول کا ؟ یچ تساوخنرگا اما . می

 ردو دینکاتامت . دنامب دهن تسد منآ

 ! یسرم ۰ دیوش كيرش_بناجنیا سامحا

 دیآیملنامشوخ نیگنس یاههبحاصمزا ام هک
 لتاسزارتاعتما كطرد ٩۰ زکا ؟یچ
 ؟ یچ دوب یدچ ریغ

 دروخپهنخت هب یرد رگا هک یاهتشون

 شیپ روگ فوپ ملیف هرابرد هبحاصم و
 دراد طلع , یکات هدننارهرابرد یدقن اپ

 یهاگ هلجم یحمم ناوارف یمس دوجواب
 یباچ طنع یاهلجمره . تنا ظلع یاراد

 ۰ مدرک حیحصت ارتآ دعب هتفهام .دراد
 ٩ یدناوح

 ش تنا تحار ام یارب لک رواب
 مگ همجرت یجزاخ تالجم زا نیکنس یبلطم
 دیاب یزاتریر هچ هک مينکلکف و مينيننبات
 میس زا |ریا . هشابن یزارکت هک درکهیهت

 ی اح اههمان بغا یتقواما . ميئوگیم بلق
 ودرا ار هلجم یجراخ بل اطمارچ هک تا

 دیاب هچ دیاهیاد ,شیازفا هحفس و

 ژا یاهراپ اما مامتهن لاحنیا اب ؟ مینکپ

 حفر ددص رد . ميريذپیم ارت یاهداریا
 :نیمه : میوخ قفوسهک نکاخد . میتسه نآ

 :قحای + وتیدمب یاههمان راظتنامنچ
 ینابآدیمج دعحا یافآ : زیربن 9

 یناکدناوخ یاهدیلا : یاهدیدتپار هلجم

 میق مع رتیدج هک دوشیم تعاپ ون لثم

 هسش ار یناعدراب بوخ تسود اعاو

 منبت ۰ تین دوجوم ویترآ رد یاهتساوخ
 ت ها, كیقوت یلیال دنیل وج رهدتاریم

 هنادشیانن لاسنیارب لامتحاهب یربان
 يفرح هک البف تی

 یناذگ مدیف ثاب هلپ
 شیامن هب یاهدرپما

 دیآ

 ریمآ

 و هسوک . دخ دهاوخ

 تسینناشا شی امن یارب
 هک یبلیف ترهنپ مح
 ۳ ؛ درک هوئیم هچ . دمآرد

 دسخ + نونمم هزادنايب تنطل زا

 ۱ یمواکدنگ رادگش هب هبهب
 دورون میل رم مراودما ابرو اب دیو

 دراضرد ینیریش هچزه دیهزابو دید و
 تیم ۱ یسرم . دینابهدزک تراخ دیاهدید
 : مخساپ

 ردیفنآ ریپهدزپم وت هخآ» - فلع
 «۱  میونیم فلغ ار فلا هک منپد فلع

 لاسما اتنیم هواونشج هک تی مولعمژونه
 .دوش رارگنب

 یاهرلبود» رابزد هک میکیم يم - ب

 . میشاپ متتاد بلطم نر
 یصوتو ژو رهپ اهملیف زا یضم,رد - پ

 واهن روگ هلمج زاهدرک تبحص شدوخ یاجپ
 

 ماگنهنویزیولت یلاع بردم - ت
 اردو طیارش یورو ناحتما یرازگرب
 .دیشاب كنزب شوک .درک .دهاوخ مزاعا

 ینادو نآرقبحاس ناطلم - شددرخآ
 دهاوخشحپ .مه لوا همانرب زا نوللپا ناج

 دن

 , دایز ترع

 بیکییمظاک دمحا یاقآ : دورهاش ل#
 ژرواشک اتیب منا
 رادگتقتودربمالس میوگب متساوخیم []

 رادگنفتودطیارث نوچ دوشیمن ریخت هک مید

 ود رهای دیشاب اقآ ود رهاپ هکتنيا ندوب
 مودیمو مرذگیم ندادپقل ریخزا سپ ۱ مناخ

 : هک خساپ غارس

 دناهتشرف اهنر ملیف ناکشیپرنه - ۱
 . دندوب اییورو نیدرف

 « قشع ربمالس : اهملیف شورف - ۲
 ونویلیمکی ؛ وهالاد - ناموت رازه ۰
 ۲۰۰ + ماقتنا و قشع - ناموت رازح ۰

 بناموت زازه ۷۰۰ ۰ بآ - ناموت رازه

 ؛یلک وس - ناموت رازه ۸۵۰ ۰ یئالط متاح
 ۷۰۰ ۰ هتشون نامسآرپ - ناموترازه+۰
 و نویلیمکی , اهبلق ناطلم - ناموت رازح
 دودح ۰ ادخاپادخان - ناموت رازه ۰

 -ناموت رازه ٩۰۰ ؛ لپ-سناموت رازه ۸-۰
 رازح ۵۰۰ ۰ دندرگیمرب هلال هب اهوتسرپ

 - اموت رازه ۰۰ + شروش - ناموت

 . ناموت رازه ٩۰۰ ؛ فدح

 لوصحم ملیف نیرتشورفرپ زا - ۳
 . مربخیپ نارپا كرتشم

 قرف اهملیف شیامن نامز نوچ - +

 ملیهكي جراخم پاتحا اپ هجیتت رد دنکیم

 رد هک رگید ملیف اپ هبیاقم رد نآ شورف و
 ناونع ناوتیمت هدش ةثخام یرگید نامز

 التم . دومن صختم ار ملیف نیرتشورفرپ
 هک یچراخم اپ لوا هخشن نالسرا ریما ملیف

 ناموت رازه ۷۰۰ لداعم یشورف اپ و تتاد
 كم نالا ...دوب نیرتشورف رپ مون[ رب

 اش دشورفب دیاپيم نویلیم ۳ دودح ملین

 . دوش ناللسراریما شورف لداعم

  یسرم

 بذا - ر یاقآ - ناهنصا
 تصت هک هچنآ ؛ بوخ قیفر 0

 «یاهتشون ءام ربارب رد یاهتیئآ » ناونع

 نآ رد هک يماحا و نتنون عون رظن زا
 اد یزپچ ایا اما تیوخ هدش هتشاذگ هیام

 وشوج همهنیا لباق , یاهتخادرپ نآهب هک
 ار نگیزاب نالف هکنیا رگپد ! ته شورخ

 هروطسا ,راذگی . هد تنوپپ اههروطام
 ۰ تیادف,۱ دنک ظنح ار دوح رابتبا

۳ 

  هاتوک یاهخاپ
 هر

 ۱ نایمودرفرورهیافآ : یررهخ
  ه یاهدرکهک ینالاوئس هب اهراب ال

 رکاهک مياهشون اهراپ. مياهداد حساپ

 یمتیزاببه یرگید هتیپرنه اب ياهثيپرنع
 , تسا هدننسک هههت هتناوخ شلپلد دوش

 . نک حرطم یرت یدچو «رات یاهلاوس
 . مياهتشون اهراب مح ار اهملیق شورف

 ییهدمحم یافآ : نيلا [3

 «نارپاتخام شیامن نامر زونه ال
 . توکلم نینچمح . تی صخشع

 4۰ ینادرگراک یارپ یرباق يرپا

 بوزابنایم رد . هنکیم تایرد ناموتراره
 رتسشیپ دار دیمس یاهدربمان هک نارک
 هریگیم دزمتسد

 نایکیچاخ وراک یافآ : ریرب []
 ینادرک رسراچدهکنیا زا ميفساتم ([]

 دنا وتبمهنمچنا هک مينکيمن رکف . دیاهدش
 , دهد تروص امش یارب یراک

 یروص رهچوم یاقآ : نادابآ 0

 هناز یلقناخ

 نادنمرحخماپ هحعس هک ینیبی [ل
 امشتساوخ هکنیا زا .ميمساتم هدخ لیطعت
 , دشن هدزوآرب

 یحور هللادسا یافآ [7
 ژورون هرامش رد داردیمس سکع ([]

 ,تسافیقوت نوخو مشخ ملیف . دش پاچ
 تشادمیهاوخ ولبات لامتحا هب یمادنا ریشزا

 دهاجم روپهاش یافآ : رهغو [7
 یورشویراد زا زورون هرامش رد (7

 ایل و نیرفآ شون دزمتسد . میتثاد دلچ
 سم ناموترازه ٩۰ ات ۵۰ مادکرح رهورف
 هه ریبش مارهش « ناموت رازه ۳۰ , نیلیآ
 . تسا ناموت رازح ۲ه.مادکرح هرهش و

 ۰ مربخیب شوبزاد دزمتسد زا

 ناسنهم ریغدرا یافآ [۲]
 یاهعارپزورهبو یئایمیک هک الف 2

 وداهنزوک شورف . دنرادن یراکمه یارب
 رازح 40۰ انگنتو ناموت مین و نویلیم
 رورون هراش رد دار دیمس زا , ناموت

۱ 

 1 یدوصتم سح یاقآ : زاریش (]
 هگنیمهیدنمقالن ره هب زکا اقاو)

 رتهرکض ثبا نفاک ینکیم یژابرتاترب
 . تقوا لچ فک نکن ار امنیمرم یگتیپ
 ۷ . راد ریبناتدوخیلحم رتات هب . هرادن یرمث
 یهاوخشورخ و شوح را رکید لاس دنچ
 . هفهز یهاوخ ار امنیس دیقو داتنا

 . . رق یضقن ریما یاقآ : نارهت ۲7
 ناسهم ریشدرا یاقآ پاوج هب 0

 . نک هجوت



 (هیقب) راکسا

 دوچ - دونیم « تنارل یراک» بیص
 هزفاج ناوعب راکسا ههسجم ثكي یمدات

 ساپابنیاو دکیم ادها وا هب دوح هزبو
 ردوا هداعلاقوف تییوبجم و موادع راک ۱

 نیاراک نیا زا لبف ات دوچ - تسامیت
 درومیدج روفعب راک هک و یمبدف رگیراب
 رارسسق شناگد نهد یارو یمداتآ هچون
 یماگنهمدرم تاساسحا زا ربا . دوب هفرگن

 ژاتوب یاههححص دسر یم دوخ جواهپ

 نيا رن !روا یمیدف یاهیلیف زا یاهدخ
 . دنهدیم شیامل بش

 دوسخ نایاپ هب ٩۰ ههد هکیلاحرد
 هک دنکیب تبا راکسا - دوشیم ككيدرت

 و دیق زا یئاهر یارب شالنو ون ياههدبا
 دنا ونیمیزاسلیف هنیمز رد ار هنهک یاهدپ
 یناهیدا زآ یمداکآ هک میدیدو - دریذپ
 هچ»ملیفاب لاس زا هک ملیف نتخاسرد ار

 ادیپ ۰ .دسرتیم فلو اتیجربو زا یسک
 راکفا لاحنااباا - دخ اریذپ + دو هدخ

 ینامهباب بش نیا رد هک یئاک و یموسع
 ناراکه نه هب رتشیب « دندوب هدمآ راکسا

 برگ و دندوب لبامتم امنیس هبرجتابو رهام
 نیو ناج بیصن تاناحا زاربا نیرت
 اهنآو دخ ؛ رتسآ درفو - تنارگ یراک
 اکیرمآ یمیدق یامیس داگدیابل عقاورد

 , ته ,
 «سارواگاتوگ » یهتخاس هدص» ملیف

 دوشیم هتخانش ناز یجراخ ملیف نیرتهب
 ملیف نیمه هب زیب ائوم نیرته هرتاجو
 ادها «وتوب اوسنارف« هب هکدریگیم قلعت

 ,دسکبم
 نج» یتخا« یلاد , ولع» ملیف

 یارب یقیسوم نیرته زلاوج هدنرب «یلک ۱
 (نموینلتویل ..نونیهینلز لاکیزوم ملیف
 1 یاروم .-.دولاسج) یراد رب ادص نی رتهو

 دولمم (هلاوبیس /

۱۹۷۰ 
 : لاس ملیف نیرته 7

 سسینرآ دنیانوب بش همی یوبواک !آ
 ؛ لاس رونکآ نیرته []

 یصفاو تساهخ نیو داج ۱

 لا سیرتکآ نیرته []
 یدوربنیج ملاخ یناوج تیبسا یگع

 : مود شقت یارب رگیزاب نیرنهب
 سوتک کل گ نواه یدلگ

 شقن یارب درم رگیزاب نیرتهس [7
 ز مود
 ,دننکیم كيلخ اهسا هب اهنآ كنابكیک

 . هن رگم

 ؛ لاس نادرگر اک نیرته []
 هش همیل یو وا رگسز هفغ ناح

 (هیقب) نارادرب ریوص
 و ۰ فیئاگن علف + نیو « یزادربرون

 تا فا حس

- 
 ارههاگیب موکحم» ملیف نآاب هکاروتزوب
 حر یزارب نابز زا دنا هدرک هییک
 , میهن

 هک تشاد یتمسه ثبپ پاچ نیشام +

 ت رگید تسف كسو ۰ دچبپ !ریلیف

 تسقلیو هدروخب رون ملیف هک نیا یارب
 حسرونكي هک ذوب هدش هفاعا نآ هب رگید

 كيو تفرگیم رارف ویتاگن ریز یلوبعم
 دیناتیم رو هک دوب نآ یالاپ مه غا رچ
 یور ۰ هدخ در ویتاگن زاو ویتاگن یور
 رگ ااتچیتن « دانفایم كيرتکلا وتف لولس
 دریرتمک رون ۰ دوبرت كنررپ یتالپ كي
 , یکهلااب دوب رت كنر مک رگاو درکیم
 یضب دوب ریفتم حتس روت هبرقع نیاهک

 «دادیم ناشنار رتشیب یهاگو رتمک یهاگ
 نلا و هدوب لصو «سناتسیزر» كي هب و
 یسک نآ و تشاد یاهتسد مه «سنانسزر»

 منچ یولج ار هبرفع «دوب پاچ لوئسم هک
 «سناتسیزر» نیا اب درک م یعسو « تشاد
 هگد هلعقن كي رخ تبا ار جنسرون هبرفع
 زاا, رون نتفر نیئاپ و الابي طب « دراد

 لرشنک «یناتیزر» اب وپتاگن كير رظن

 رعک هدوب كنرمک ویتاگن رگا « درک م
 عبطعلااب , سکعلاب رتشیب رگا و دادیم رون
 یهاگ نوچ هدوبن لآهدبا یهاگتسد نیا

 نشور الماک اضف ریوصتكیرد هک تسا نکمه
 زار طسو رد روئدح هقبرطعب ژانوسرپ و

 ار ژا وسوب هاگتسد ننا یلو , دشاب4 دفرگ

 « .درکيم نتور زین
 تاناکما زا تانادرگر اکت خانش مدع

 ریوصت زا هک تساهدن ثعاب « نیرود ینف

 كبب دنخاب هتشاد یرتمک تاراظتثا رادرب
 ۰ تساعلان زا نیم هداس شیامژآ

 اهرتک اراک تایهد اپ هک ی ناهملیف رد

 رد هک یصخت مسجنرد « میته وریور
 صخخ هاگچیه تا هقرورف ینهن یایند
 ساخشا و دیامن مبچم دناوتیمئار دوح
 یلو .دیبیم یاهرین یهلاهرد زیلار رگید
 رد یرادربربیوصت+ تیمه ناریایامیس رد

 یایندمدی رادرب ریوصت اب یقرفینهذ یایند
 داجیا هدشاب هتاد مه رگا و درادن ینیع
 ار زییعت نیا هک تسادود یافا لنملایف

 كي تخانش ملع اهنتهن ؛ا .دوشيم تعاب
 نادرگر اک هک دناسریم هکلنتسا نادرگر اک
 یاهتشررس زی نیبرود یکنکت لیاسو را

 ء . درادن

 تسا یملنحم یاهکبس یاراد یرنهره
 , دشاب ءاگآدوخ هچرگ ینمرنهره و

 ییعع ناعز زا یصخشمكيمیا رادماگآ دوخان

 رنهكي ار یرادرب ربوصت رگا اماو ؛ .تسا

 -یمنف كياها رنآ یهورگ !ریز) مینادب
 یضلتخم یاهکبس یاراد دناوتیم .(دتاد
 تسا یقیفلت یرادرب ربوصت نوچ و ؛ .دشاب
 ودنبا نا وتیمن كیب كينکت و رنه نس
 -وبوصت ره راک و تسناد زیامتم مهزا ار
 یره یاهکبس و یکینکت ياهکس رادرب

 تضخاش :دریگیم دوخب !رشدوخ ساخ
 رذ یو رحت مزلتسم رادرب ریوصت كل كس
 یزا رهش :تساهدرک راک هک تسا یلاهکس
 ؛ دیوگی م نینچ دوخ راک اثلس هروم رد

 4 دندقعم یدقتنمز | یهورگ»

 دوجو یکینکت رظفن زا یشمرف نمیاهراک رد
 .دشاب یاهو .دیاب «ردتلق» التسک دراد

 رتشید منکی م یح هکاجنآا مدوخ یلو
 یورو ییامنیس یاهراک كس هب لیامم
 درومرخ اما و ؛ متسه مود یلاهج كنج زادعب
 اس نانژردتسامش رظن حمل هک ییاهکبس

۱۳ 

 ناوج یلیخ امیسنامزنآ رد « تشادن یلاج

 رسشیب اهراک هک وبهدن ثعابنیاو ؛ دوب

 نیا هاگچیه هدریگب دوخب ییرجت یاپج
 هنرکادیپ یلاهرظن هلعن زورما4 ۲ تروم
 یاهیسیلوایاهراک رد . تشادن یدروستسا

 هدوب حرط «یزابتسیترآ» رتشیبنا ربا
 * . تسا

 دوخهک تسا یرگ امنیس یزا ریش دمحا
 دشاپ هدن ثعاب نیا دیاش و دوریمنامنیسهب
 . دشاب ریخین یئامنیس زور لئاسم زا هک

 : دیوگی م وا
 اهسیسک تسا لاس تشه دونهرد»

 دیلکكي اف رص یناریا یاهراک نوچ ماهف رت

 تساهلآ یرایتخایب رطاخب نباو تسا ندز
 رایتخا ناربا یاهنیس رد رگید زورمانوچ
 یتح+چیه دنهدیمنهکر ادرب وب وصتب ار راک
 ناوعب دتسین لاو زین یشزرا نآ یا رب

 هس نا رهت ملیف یناهج یمراونشج» لاتم
 . دهدیمت هزیاچ رادربریوصت

 ه؟ موریمن زین ار یجراخ یاهراک و
 تلاجخ اهتته ندیدز ! سب هکاربز مس

 رسیثات نآ زا سپ زوردنچات هکلب مشکی م

 «.دراذگی م مراک رد یفم
 یا هیلک » اردوخیاهراکن یرنهب یزا ریش

 یوررم دیک ات صوصخب هک «هناخدور یوسنآ
 سورع» و « درادلگنج رد زواجت یهنحخ

 هس اهوسرب » ؛ هالرم یناج» و هایرد

 ,دنادیم «دند رگسزان هنال

 درادامادا

 "(هیقب) نادنم رنههمس

 : تدحو ۶

 واهتش یط هتیه نادر ه اب -

 یلنم ؛ رما نیلوتساب نامیاهوگموگب
 تداوحو جلاو ربارب رد ار نادنمرنه همیب
 لسسع نیا ققحل و + میدوب هدرک حرطم
 هدعآرد هدروخرس لیم كي تروصب نامیا رب

 تروص عونوم نیا هکمه الاح و . دوب
 یبجعت نم شتسار «ت دا هنفرگد وخهب قتحن
 نابرجرت بت رم ریز ماهدروخناجو ماهدرکن
 ؟ مدویراک نیا

 ارچ هک دوبنیاژا هثمه نم بجعت
 قح زا رگ راک ودنمراک كي هک یلمیارش رد
 نادنع رته , .دنک ی م هدافتسا یعامتجا یه

 ٩ دنشاب بیصتین تبرعننا را
 مادقا نیا هک الاحنروص رهیی )و

 لماوت هک تساجب ,« هتفریذپ تروص هدنزرا

 تراظن راکتیا رب یزوسلد و نئمطم یلارجا
 زینامنیسنیا تالکشم رگید هک دشاب" .دنیامن

 لتتم لدحو ثحب هارزا یکی ننا لثم

 . دنرگ ینوجهراچ و لح

 : یقطنع ناما #۶

 یراجتنادرگر اک كيناونعهب نم -

 ضرعم رد لفش یانعتقا هبهک امنیس نیا زاس
 تبات زا اصخش « متهرطخ و دیدهت وگ ره

 زونه نوچ اهتم . مدنرخ یلیخایضقنا
 یفاک عالاما عونوم نیا روصحو دودح زا
 نیا یوگباوج اقیقد مناوتیمئ « مرادن
 تسا راک یفن مهم یالتسماما . مشاب شرف

 , دشاب دودحم و زیچا مه هژادناره

 سس زا سپپ ۰ دررايم شا ین وخلدوهجونهب زاپ

 . .. یتییوصم رظنن هلعقن نپازا امنادنمرتههکنپا
 ۱ او و تداوح لبافم رد و« دشاب هتفاپ
 نامردواود .دندرگ هعیپ ؛ هدشن ینییشیپ

 هیچ یزوسلد و محرتنازپم هب هسب اهنآ
 بایهنكي هک یناجنآز او. وب ملیف یمدسک
 است تسا رجا كي رتشیپ یموب یمدنک
 یناپر هلانفسا تاعیاص بلطم ناب دره

 هاهاخاهراب نم هکنیاهلمج زا . دروآی هشیپ
 . راچت راک نیح ردی رادرب ریوصت هک م دوب
 و۰ دشیم یاینیبشیپ لباق ریغ دمآشیپ
  دنادزارق اوادم تحن ضوع هب هدننک هیهن
 وا نیزگیاج ار یرتدیدج رادرب ریوصت «وا
 اسب شیپ زا هدننک هیهت هکنبااب و .درک ی م
  دمآشیپ تروصردهکن رکیمدهع ملیف رگبراب
  دوخ و .درادن یتیلوسم یاهثداح هنوگر ه
 . ,دلک لوق ار تاقافتا تیلوئسمدیاب رگیزاب

 7 : یبانب یروپ ۶
 هک مدوبیناسک زا یکی نم -

 ارذ یاهیب عوضوم « نادنمرنه یهدج
 اوخردربزو تسخن زا ار اهنیسنادنم ره
 .هب مياهتسناوت هک ملاحشوخ الاح و « مدرک
 ؛یزوروت یهیده نامدوخ نادنمرنه

 یاهتس لماوع یماعت هک ییاجنآ زا
 ژایتما زا. .دنمرنه ما تحت ام
 + دنرادروخ رب هععاج رد یاهداعلاقوف

 روص رد اراهنآ یئارجا لماع كب هک دو
 و ۰ دنک تیامح هئداح و یحارا كي زورب

 هامع هچوت اهئآ یاهیئاسرا و تالعشم ه
 ِ و رنه و كهرف ترازو

 .ب عقاو رد ؛ دوخ راکنیااب ملیف ناگد سک

 وهشنگ یاهیهاتوک و تاروصقیضبیور
 ِ ب ةوریمدیما و دراذگی م شویرس دوخ
 ۰ یرجم و لوئم یناهنامزا- ناوع
 ناب مامت ینیگنسو تیماجاب ار حرط
 ۳ , دناسرت

 لادسم ره یاهیب هک مینکن شومارف
 ۶: هزادنانیاات رگا و ههوبن لحنیال یرما
 9 ی قاقتا منع لیلد هب « دخ لمع
 توک او تیدج هرگ و. دوبنادس ریهدوخ
 هدر دیابیم زین اهبیا زا شیپنادم ره
 : یرداف جریا #۶

 هدزناپ نیا یط رد نم -
 رگ راک و یرگیزاب راک هب هک

 حناو و تداوح « ملوعثم ایم
 رچنم هک « ماهدید دوخ مشچ هبار
 ز ادگناج یاهتحارج اب و وضع
 اگ و . تسا هدش نادنمرنه یارب

 دروآیم دوجوبن ه رد ار ینییدب
 جیب ملیف یاهبنآ و رصاع
 هدننک هیهآ تسد رد4 ۲ دتهع

 رایتخا و لیماب هک تسواره

 ؟ ۰ ندش بارختروص رد و دزاسیمار
 ۱ . دراذگي م ناخ

 یاه یتحارازا یرایب دوخ
 : نییزا ار راک نیح تامدص
 . .دوشبام نادنمرنه یمرگلد

 لک رتمک رد نم اعقاونوچ
 رادوجواب دنمرثه كب هک
 .همادا دوخ راکه باب یتحاراث
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 رالد ٩

 نینه : هتشون .س نرتسو
 تماصنامز زانرتسو یامنم

 نالده تمیق , داتنه 8
  

 هک یناطیش نیودلاب زبیج 

 هنتسون نیا راکفا _

 ۱ تب

 شیاهتبل اعف هرابرد تسویهامسفر

ٌ 0 1 1 

 : هتشون - یلک ربییزاب - ۵
 هرابرد بایمک بتک ز

 یس و تسب ههد

 ؛ هتشون - هدنژ رپواصت
 یاه هتشون هعویجم ؛ نیفا5

 رالف ۸ تمیق « ملیف دقتتم

 ابردییوخ باتک .زتوح
 هشم ره زا ًاضد هح ۳

 اهنا یک یلو تسا رتمهمهاگ تضت

 رالد ٩ تمیق , دسانشیم

 تمیق« نرتسو یامنیس نآرخیزابهرابرد
۳ 

 یلماک رورم . رتیروه زمسج : هتشون .
 ح

 ۱۳۳ نی
 نیدج یاهیرولت « رتم نایتسر
 اب یوسنارف هدنیون كي زا ییامنی
 رالف ۱5 تمیق ۰ راوشد رایسب یرث

 «لفناج : هتشوت - ملیف - ۶

 ۶ نوک نوک یاههنح هرابزد یبا»

 رالد ۷ تمیق ؛ رته

 بس ته رپوس یامنیس 2 ۵
 یدیفمباتک ِ سال وکیمدكر اه : هتشوب

 تمیق . ته یامنیس ناژاسمایف یارب
 ِ رالد ۵

 :هتشونس ییامنیسیاهدتم .-
 فک سر یصت بم تخم یاصیرولت

 هتشون .- یرادربملیف ۷۹

 هرابرد یشژرا رپ باتک . یلسام فزوج
 رالد ۴۶ تمیق « یرادربملیف یاههنیرس

 ناتادرک راک یامتهار -- ۰
 « شرب تریارزمیج : هتشون - 1

 ۱ اک دمئاب هراب ردیبهمانیمررم*

 امصس

 نادرد ر
۷ 

 رالد ۱ تمیق « ییرع یابود

+0 
 باتک هنوگ ره تفادرد یار

 ؛ هنیمز نیا رد یتاعالطا اب ینابنس
 ریز سردآ ود ی 7 هد زا یکی هب دیناوت
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 (هیقبر ۷۶ راکسا

 قمزیاجزنیک جرج هارمه هب زتیکنچ جرج
 یحارام رللاخ هب ار هنحص یحارط نیرتهب
 دوخنآ زا روهمچ سیر نادرم ماعت ملیف
 , دندرک

 ملیفیهبهن رطاخ هپ «نادیتل نیال»

 راکسا یمن رب « رامشب ارام یاهرور»

 ملیسف و دش دم هاتوک ملیف نیرتهب
 | نازوس هتخاس ایلارتسا لوصحم «تغارف»

 ارشیمیلا هاتوک ملیف ننرتهب ناونع رکیب
 یرافضفایمزیاجو داد صاصتخا دوخ هب

 «خسی یاتطمرد» ملیف نینچمه . تفرگ
 ملیف نیرتهب راکسا دنارف تکردنآ هتخاس

 ال نآزااریعفاو دادیور كي زا دنتسم هاتوک
 كانبوربا هدوبداب هزیاج ۰ نایاپرد .درک وخ
 | یلدشن شومارف تامدخ یارب «۵ ر بلا
 ۰ تسا هدننک هیهت هک « نمریوردنا رب»

 مامئو هکبش ؛یلک رورم كيرد . دش ادها

 ۲ هزیاچراهچاد كيره روهبج سیر نادرم

 یاهملیفنیرتراکسا رپ , هزیاچ هاب یکارو
 ۳ ر ده لا

 زاکسا ناگ دن رد

 ....هاگن ۱
 یکار : ملیق نیرتهب #
  نادرگ راک نیرتهب +

 «یکار) نسنلیوآ
 رتمپ  درم رگیزاب نیرتهب «
 (هکبث) جنیف
 تیف : نز رگیزاب نیرتهب +

 و هی

 " :یاهامنیس شما همان رب

 نوئدا- اراک این
 ه ربدیهاوخن داپ زا زگره ار ملیف نیا كيرتنآ رپ و بارطفا رب تاظحل

 ررناسال رامگاد نو یرد دراهیر

7 

۳ ۰ 

 .  هکبش) یواناد
 مودشتندرمرگیزاب نیرتهب

 نادرع مامت) زدرایور نوسح

 (روهبج سیئر
 هزاب نیرتهب *

 ؛لاتیژیرا یوبراتس نیرتهب <
 ی یکشیاچ یدپ

 سابتفا یویرانس نیرتهب

 مامت) 3 مایلیو : هدش
 اوهمج سیئر نادرم
 لک: رادربملیف نیرته +

 ۱ ۳ رظکو

 رج سین ؛ زاتوح نت
 (یکار) دارنک تاکسا 7 یلاح

 ! نتم زاس گگنهآ نیرتهب #
 (سحنعلاط) تیمسا دلگ یرج
 ! لاکیزوم سابتقا نیرتهب #
 (هوکشریسا) نامنزْور درانوکل
 ارابراب :. زاوآ نیرتهب و
 زسمایلیو لی و دنمیارتسا
 (دوشیم دلوتم یاهراتس)

 ؟مودشقن نز

 روترآ :یراذک ادس نیرته ه
  زتوشرف سل - یسوداتنایپ
 بو مچ -- ردناسکلا كيد

 (روهبج یبئر نادرم مامت)
 : هنحص یحارط نیرتهب

 زنیک حزحجرو زتیگنجحرح

 (روهمج سیئر نادرم مامت

 سابل یحارط نیرتهب 4
 یاووناژاک) یتانود ولبتود
 (ینیللف

 یاصهتح نیرتهب راکسا
 كگنیک تناک ول رارف : یئاملیس
 گنک
 ددنتم هاتوک ملیف نیرتهب +

 نیال) رامشب ارام یاهزور
 (نامتیل
 دنتسم هاتوک ملیف نیرتهب #
 رد  یصقاو دادیور كي زا
 (دنارف تک ردنآ) خی یهقطنم

 مد یاس ی

 (هیقبز یزلفیاهن ادند

 تسن تهج یب ؛ دنهدیم لیکشت ار ملیف
 . دونیم هدروآ نایاپ رد هک

 ؛ تادوجوسم نیا نیرتفورعم زا
 رمسیچتا زرابم یاهفرط مامت ایرقت ناوتیم
 یناباپ را شییاب یناباپ یاهسناکسرنا ردن اب

 هک درب مان ار .دنابزمیج یاهملیف ماعن
 هک یعیبط ریغ اب یعیبط یوصع اب كبره
 .درب ما دوب یروآ كرم تردق یاراد

 یاهملیف یلانثتسا درم نیرخآ اما
 ابیرس نیا زا ملیف نیرخآرد « دنابزمیچ
 روهظ «دراد تسود ارم هک یسوساج» ما

 یاربروم جا رهک .ملیف نیا رد . تسا هدرک
 و هدع رهاظ دنابزمیج شقن هب رابنیمون
 زا سپ رابنیمود یارب) تربلیگ سیئول
 ارسلآ (دینکیم یگدنز رابود طقف امش
 اب یدرحدهاخ ۰ تسا هدرک یلادرگ راک
 1 ۱ میتسه یزظف نادندو ثاغ

 مشت هراتس - ۱۷۹ هرامش ت ۳۸ هحص 0

۳ 



 اتم

 هد س

 (هیفب) درم نیمشش
 حساس.

 یدوزب ؛ ناکام و دندوهدنش ودنآ یهنافشاع

 رثننم ربخ نیا ۰ یرنه لفاحم مامت رد

 . ده
 ؛ارسناپوللک یرادرپملیف نابایرد

 یارسب و تفگ ار «هلب» رولین تبا زیلا
 لفاصم . تفر تخب یهناخهب راپ تم

 رابنیا 6 دندزیم سلح شیپ زا یرنه

 دهاوخ یملود نادنچ حاودزا نیا 1

 توم یناکه نامگ نیا سوصحهب و تشاد

 ود نيا ناوارف ترهلهب هجوت هک تفرگیم
 فالخ رب اما .دشیم نآ زا یشا یاهرسردو

 یگدنز نیرتینالولم اهنآ یگدنز + راظفنا

 رولبن تبازیلا یاهجا ودزا نیبرد 2۵ رتشم

 دوب
 ما ود ربیگد نز لاس دنچ نیمه یط رداىا

 اهنآنیب ینا وا رف تافالتخا - هباتمرد

 اما دش قالط هب رجنمراب ثك هک درک" زورد
 رتسگیدکب یوس هبهرابود + یتدم زا یب

 تفرگ تروص دنجمحا ود زا ودانتفر
 ۰ رول تبا زیلا علالط رد یلوگ ایا

 ۰ تداعساپ ماوت یلوئاز یگدنز و جاودزا
 تساهدشن هتشول , یلامنیس ترهش اب ها مه

 نا وا رف یاهشکمشک زا سپ !رب
 .دنامل یاهراچ قاللل زج مهزاب

۱ 
 ۸" ي +

 یندم

 ای

 امش ملیف نیارد نیریشو هزماب نمرون

 سسسسسسسسسسسسصسصسسصسسس رس

 ت

 بسر

 ۰۰به --

 زیمآتیقفوم شیامن هتفه نیمراهچ

 :امنیس رد طنتف شما همان و

 ی ور

 مورزیو نمروت

 294 نیا ناوارف ترهن ۰ زیچره زا شیب
 لاشایل وشان ز یگدنز «اهلآ یرنه یگدنزو

 .دادرارف دوخ عاهنلاتحت ار

 3 تما نلرخا « نیمی ایآ 3

 هراس 4 رولست تنا زیلا ننا ابا [7]

 یاهجاودزاهمه نیازاایوگ اهنامز یههیاب
 دروص رداربز « تسا هنفرگن یدنپ قفومان

 هام دنچ . تسا هتنگ «هلب» مهرفن نیمشخ

 دراچپرزا رولهت تبا زیلا ددجم قاللم زا یب

 هک «روینوج رثراو مايلبوناج» , نوت رب

 اکیرمآ یلایرد یوزین یهتجرب وضن كاب
 تاولم .درک جاودزا تبازیلا اب « تل

 یاهرهوشتسیل رد
 ینا وا رفتآ راختفا

 یاهزان ما هک هلاس

 ۰ بسا رولین تنا رملاذددعس

 * اهنآ نیرتمهبکدراد شتمدخ نارود زا
 شیاهبراکادف تبساع هب راختفا ناشنتفایرد

 ۷توافتم « لاح رهیو . تفهرک كنچ رد

 هکاهنآ . تسا تبازیلا یگدنز نادرم مامن
 یئوئانزدنویپ هتشذگ لاس ربماسد مراهچ رد

 یتفایضرد یکدتنامور رایب یلانشآ « فنتسب

 دوس اب رب اینیچریو رد رنراو لزنمرد هک

 , دتناد

 تبازسیلا یاهجاودزا ربا نوچمه
 ید نز لباوا رداهنآ مهرابنیا ۰ رولین

 تا زیلا. دنته یمصص رایس مهابنانک خم

 : دیوگیم وا دروم
 رحلت رب درم وا « تسباهداعلاقوف و د

 سعجعحعح

 .دانک ی م بان یلودج ار

 ی ۳

 ۱9 را را

 امنیس هراتس -م ۱۷۹ هرانش تب 4۰ هحفص 03

 سیم شاک یا .ملاحنوخر ابسب وا نتفایزا <
 یسلو منارذگب وااب ار مرمع ماعت متسناوت

 سیمنم ۰ هتفاباروا رید ردقنباک فیح

 تنل شیاهفرح زا و منیشنب اهتعاس مناوت
 ماهنشادنونکأت هک تسیدرم نیرتهب وا .مربب
 لاهد «متهوااب 6 یتقو منکیم سح و

 زا هک تسیعقاو نملتنچ كبناج « مرنناوج

 ند وب مسکيم یداش ساسحا وااب

 ی «ججعجب جیب

 مناخرد ؛ یداش ساجا نیا نامگیب

 رد اعطق .درادن یگزا رولیت تبا زیلا

 ۰ مه شقباس نارهوئاب نیشیب یاهجاود زا
 نامز اما « تسا هدرکیم یداش ساحا وا

 دیاش.دوب هدز مقر شیارب یرگبد تشون رم
 مدخ ور شایگدلز رد هزات یو لب ۳

 ناعز « مهارنا . تین نینچ مهدياخوتب

 داددها وخ ناشن

 جم

 زیمآ تیقفوم شیامن هتفه نیمراهچ

 مک

 0 جو

 و و و و ی تم ی ی ی صد

7» 

 حجیم

 مس ٩

 ۱ :امنیسرد طقف بشما همان رب

 تنوماراب
 ۰..تسا هدرک اغوغ ملیفنا رد ناهج یامنست نولدنلآ

 ۰ یحومج

 رین(رتسوع بو

 سا سو ی



 (هیقب)رنانت ربخ

 )تب

 است
 ۰ زی بت لگفوب راثآ یارچب

 سم تالوب رنات ناو همانا تلعاب - ههدق نان

 و یاهروطا هبامنورد
 یح ات دیلطیم یشطم ی ۹

ِ 

 ناز ساخ عون

 یولاناو « ی
 یو زا ارتکلا یشنیزگ .دد 0

 یزیگناشیاتس تماهخ دوخ نایوجتناد رب

 تب
 دایجم» شیامن نیا حارط وننادرگ راک

 یاهرنهرتاتت مراهچ لا یوجنناد« ی رع
 پیبح « خرات نیما :ش نا رگیزاب َ

 هزمهریهاآیربن ۰ تمه رفصا , 5

 س یولوم ر شابن لحم ۱۳۳

 اضرهات
 یا باس

 (دیعب) وکسن وب نژوا
 »سس

 رسعاعم شیامنرد یفرز رثا ناچ و درو

 یعامتجا یاههمانشیامنییگنهک هک تشادپرغ

 دوم اله رپ ار یئاور و

 » وکسنوب رثا نیمود

 هنناوخ «كبمک مارد » (رنآ هدسبون 4

 ۱۹۵۴ لاس رد هک «اهیلدنم» سم

 تخیگنا ربی ذافوط ؛ دمآ هنحص یوردب
 طققو دنتفر نوریب نارگاشاعت زا یهورگ

 ۱۵۹۵۵ لاس رد , دندناع یقاب رفن راهچ

 ؛رابنیا .دمآ هنحص هب «اهیلدنص » رگیدراب

 دندوسارنآ ء لیورپوس « فومادآ « تکی
 ,دندرک تیامح نآ زاغیردیب و

 :دیوگیم «اهبلدنص » هرابرد وکسنوب
 یماک ان هن تسامایپ هن همانشبامن هبامئورد »

 .نانآیقالخا یگتکشروهن و رهوخ و ۵,
 ینعع . تساهبلدنص نامه همانشبامن نوع

 - اهیلدنص بحاص نادقف . یمنآ تبغ

 ۰ «یچوبو تل چیه اهلدنم هیامنورن
 «تدگ رک هوکسنوب یاه هماتیامن نایمرد
 وناساد یفطنم طاپئرا ,دراد یاهزیو یا

 بساطناوخ زا وآ سکع هب . نرابعیشور
 دصاقم « همان شیامن رخآ یریگ هچیت و

 نیازا و .دنکیم راکشآ یبوخ هب ار هلسبو

 وکسنوب رگید یاههمانشیامن زا شیب تی
 رگا . تساهدناسانش هنارف زا جراخ رد !د

 . تسیچوب شیامن ۰ ساط ناوخ هاو
 هنانشیامن نیا .دراد دهعن كنر نینگ رک

 تیدرف زا هک یناک هیلع تس یاهمانوجه

 ی دیاقع یپ رد راوهلگ و دنرذگیم رد دوخ
 ۰ ینهذ یلبنت یمدننک دیئات هک دنورم
 . تسا تقامح و ینام ععت

 هوکسنوب زا اههمانشیامن نیا عج
 رصاعم تاسیون همانشیامن نیرتگر زب زا یکب

 رسه هک يسیون همانیامن , تساتخاس !
 دوخرد ار یناسناو قیمت موهفع « ۳
 , ور

 هاگشنادتوعدب شیب لاس دنچ, وکسن وب

 و تنگ رد و دومن نا ریاهب یرف نار#

 : تسمج تکرش یباهد+"

 درادماد "سرد

 ت

 مامت

 (ایقب)_ ردصاحرا تن
 ملعم رتانت هک میوگبازتیا هزان . هنفایم رد
 هتشادلوبف را یتح . دناعب تن قالخا

 رتاندرادن لاکشا , بوخ رایسب : هک ميشاب

 و دریگب هدهعب ار شرورب و شزومآ شغن
 مکتسنانا .دنک تیاده تسار هارلب ارام
 هنامزیا وهو لاح رد تایقالخا نيا دیابيم

 ۰ شیپ یههددنچ هنذشاب
 «ردصماحرا » زا نم هک یرتانت ره

 تسا سیسخ یدرم زا شفرح هثیمه» ماهدید
 راچد و دهدیمن سپ مت شنایفا رطا هب هک
 +۷ را زاب یجاح » .دوشیم دوخ راک تبوقع

 هطح یارب تر نیا یگشیه یناهب
 هک مينیلیم ۲ تسا یعامتجا یاهیناماسبا هب
 یاهراک رذ یتح اقآ یجاح » نیا یاب اج
 . هتشاذگ رثا مه ترضح نیا یرتانت ریغ

 یسجاسصح هداوناخ » لابرس دیروآ رطاخب
 ماگ ریسم ننارد اقیقد هک ار «هللافلمل

 لابرس نیا ناگدنهد كرادت و تشادیمرب
 " عقاو ردصماحرا یرتاتت پیت ذوفن تحت
 دبروآ رظن ردارینارگاشامت یهفایق . دندخ

 یجاحیریگ رد و دناهتشن نویزیولت یاپهک
 رد هکیدروم هدننیبیم شیا رسمرحاب ار را زاب

 دوچ دنکبم هولج كحضم یرگاشامت ره رظن
 ابآ ,درادن قعتم و سانا زور هزوربا
 هدرواربد "«قامعا» زا رس ردص ماحرا رتالن

 1! تب
 هک !ر یزابللحم و للحم یهبنپ

 «للحم» ملیف رد یفلعم یلیخ یمیرک ترسن
 مه زاب هک دنامیمراک یاج هچ رگید در

 وک ها .دون هدیفک شیپ یقمریب یوکب
 زا رتیدج لئام ۰ راگ ز ورنیا  للحم

 هتئاد بارعا زا یلاچ للحم هک تنآ
 رنه لوحن هب رگا ؟ ميوگیم غورد . دئاب

 ماحرا ترصح منکیبنرکف هک - ميشاب دقتعم
 و سا دنابهتشاد یدافتعا نینچ لکب ربع

 هن دناوتپم یرنهره هک مینک لوبق رکا

 هدشابدوح هنامز يعامتجا للاسم باتزاب اهن
 راخبمه دعب یاهلامز رد ۸ تسا رداق یتح

 میدف نانوپ یاههماشیامن تسایفاک » دیآ

 هاههماشیامن نیا موهتم هک دیروآ رظن رد ار
 اتسیثرح ؛ اهمدآ و هحص روبز زا ادج
 توارط مه زوه هک فرز و هد رتسگ یداعبا
 یی سپ «تساهدومن ظنح ار دوح

 دوم اهنته ردص ماحرا یاقآ هک میریگ
 هکنب دهنیمل نوریبدوخ نامز زا اپشیاهراک
 ردسنا رارکت دومسعع زا .دنکیم مه درگبتع

 میرذگب هک «ا هرابرکش » نیا یاهراکرارکت

 یهدید رناثت ننازیح زا یناشن نیرمک

 بلغا ویلا ربهرم یرادقم دیآيم يکي .دوخ

 جیاخ یرگیدرد زا و دنکیم 7
 طسلقب و تسا ندنادنخ افرص کنتق .دونیم

 سرسع هچ هک یعامتچایاهداهن زا دافتنا
 لسکب و الصا زورمل هک یلئاسزا , مع
 یاهراک هب یلک هاگن كياب . دتسین هللم

 نیا شارا هک میریم هچیتن نیااب ماحرا
 یموحور ياهشيامن یبزادناهب یتحاهراک

 یلافو رابتعا هک": رلاتت هب دسرب هچ تین
 ناهد زا مه یلاهمدنخ رگا. دراد الاو
 زن رطاخب هندوشیم هدبشک نوریب رگاخامت

 رابیسلاهفصا نیزیش یاچهل هک تناتابلک
 ۰ دشکسع شود !, اهیگ زمشوخ نیامامن

 رگبار ارت زا ار یناهفصا یهجیل

۲ 

 »سسسسصسصسص ۱ صد

9 ۱ 
 یاهراک یاثامل هک دیددیهاوخ تفونآ

 ! دهاوخیم لمحت اعقاو وب
 دناوتیم ردص ماحرا یاقآ , ضرغ

 یجاح هرایرد مهزاب « دنک «! یگراپ رک »
 یه , دیامن هدایپ شباعمن سیسخ یاقآ
 دروخل اب دروخب ار هنزدنچ درم یارسمرح

 یزابهکحضنیا 4 میراد اعد یامتلا ایا

 سند یاهامهرد هک .دیانهل *رتانت » !ر

 زیهآ تیقفوم شیامن هتفه نیمراهچ

 :امنیس رد طقفبشما همان رب ۱

 داهدمآ درگیلاشامت و بجلد ملیف كيرد ناهجیامتیس ناگرزب

4 ۱ 
 5 جک <

 لشن ان ابلیمب زلام چ نعزو اه ناج:تّرسنب
 رثراو نارد رب بهت ۸۹۷۶ لوصصحم

۰ 2 

 ار

 | ی ی ۱۱۹۱ ۳ و و

 ,دراداهفرح نیرا رثهدل زاسید رکلمع + رثانت
 .فوخچ یاهراکهب دیزانس یهاگل تسیفاک

 هات ار نخم ,.. و وکسنوب ۰ تشرب.تکد

 مادم هک یدنمرنه : هک فرح نیااب مینکیم

 شرنهوتساهدرعنیقبهب دنک را رکت اردوخ
 ... زیل

 «بآ رهبس»)

 اهنس هراتس - ۱۷۵۹ هرابش بت (۱ هحفص ۲

 سس نکس ی



 یو رسخ هزاتیاه4نا را

 زا یترسنک

 یورسخ زیورپ یاههنارت

 نبرتدبدج

 نایامن شتاکر ح و مادنا , هرهچ رد

 تیصخش كاب وا یا رد : ناس ننا زا و تسا
 هتیلادص هک تسا هدش هدب رفآ ینابنیس
 یکس هب یلخد وا ندوب هناکد وک

 رانک زا مه سکس نارگادوسو درادن
 هک دنرنگیمن ناسآ یتبعل نینج
 ناگدننک رطن راهیظا . دناهتشذگن

 اچ رگ ؛ دنیوگم دوخ هک یروطنآ
 .یهاکد وکی تحس سکس هب دنا وت یمن
 یا .دنشاب هحونیل نوسک یذوح

 دارگید هب تسن هچنآ یاوس یباسحا
 شرکشیاجهک دنراد یدوجهب « دنراد
 مستزیعون مهنیا لاحره هب .تسیفاب

 رایعم تسین دیعبو تسا روهلخوت یانب
 انایحاو) ميستن یارب یاهزات یاه

 لامعا ریاو برضو قیرقتو عمج
 . دوش هدیرفآ سکس یارب (!یضایر
 دیعتهک هتل : دژ سکس یابند رد

 یروس فورعم هنا ن هدنناوخ

 ابنیشنلدو ون یکبس رد یروس
 (دیقب) هنارت نیرتهب نیا وبميلس زایئاهنا رتو اهگنهآ
 یادع هک تا نآ شرورب و تخادرب و مدقم زورهب « یردان گنشوه

 تساک رد یراببیوج دادساب

 یاهشورف راونهیلک رد هلوگنز

 7«»ٍِِ_ِ_ِ_ِ_ِ) سس ۰۰۰۰۰۰۰۰

 نارادفرطبلغاا رب زدروخیمار اهزور
 ملبف , هیسرم لخم زا مه زونه ءوا
 یاهدعیتح و دننکی م ناب كيل زنآ یا

 هب سکس: دسانشیم مان نیمه هبا روا
 !كيل زرتآ كبس

 وا یحزادنا هباما درادن ار .هیسرع

 رد شیو مک .و تسا هدش هتخانخ
 اما.دراد یرگیزاب یهتباس ؛ دح نامه
 یهرهچو تاکرح رد «تهن تلاح
 سکسیاراد یادراتس هک تسا لوراک
 .تحا هدرک یقرعم هنا رتخد

 دروم رد یاهدع هک یناهرظن رد
 یمراب رد . .دندوب هداد اگر ات نیا
 شاهناث زسکسیارادهک نگر ییدنک
 ین رهچنناهک دن راد هدیقع « دناهدناوخ
 تسا یکس هک تسا نگر ب سشدنک

 هک تیتتبتح نیا . شادنا هو

 یملیف رتمک رد نونک ات ؛ سبدنک

 تردن هبو تسا هننابامن ار شمادنا
 هنید وا زا سکس شبامن رد تحاقو
 و یلانتتسا دروم نآ زج هب) تسا هدش

 (!ینآ زابرسرد یاهدرپ -رانک هتبلا
 سیدنک یهرهچ یناوهش تلاح نیا اما
 دیامنیم یسکسب ار وا هک تسا نگ رب
 یو هک دشخبیم وا هب صاخ یتلاح و
 . دنکی م ادج نیریاس زا (ر

 یهراتس نیا , نوسیگ یدوج یلو
 یکدوک و تنطبش ؛ باذج و ناتف

 لک ردو ؛ تسا نآ ژل ینزچ زین شویراد

 بیم رثزنگناهرطاخ ناهذا رد ار وا دای
 ۰ دنادرگ

 نت وب «هداژیعاض» و «راتس»

 نت ود «هدازیعامش# و «راتس» . دنادرگ

 نسب رد هک دنتسه یناگدنناوخ نیرخآ زا
 زاب یناسچ دوخ یارب اه رتناوچ
 ار زاوآ هکتسا یاهدنناوخ راتس . دناهدرک

 دوز یلیخیلو ۰ درک عورش رید یلیخ
 زسین هداز یعامش و . دناشن لدرب ارثآ
 رستقفوم یزاگنهآ یهبیمز رد هثییه هک
 لاللخ زا ار شیاههتخومآ , تسا هدوب
 . تسا هداد نایرچ شیاهزاوآ

 ار شاهنارت نیرتزیگناهرطاخ راتس
 مدیسه هک یاهنار . دناديم « رتسه»

 . دراد راب یب رد رس و دیلطیع
 «بادرم» یهنارت زا هدازیعاش و

 دای شیاهزا وآ نیرتزیگنارب هرطاح ناونع هب
 یدروص اهتت نیا وا معز هب , هچ . دربیم

 هدرک یضار وا زا ار بلاوج یمه هکتسلا
 تل

 ود رذ ییاهزاوآ ۰ هدازیعامش و راتس

 * راتس یادص نوچ . دنراد توافتم نی

 میالم و مارآ یاهزاوآ بسانم رتشیپ
 یاهزاوآ قیالعم رتشیب هدازیعامش و ؛ تسا

 ؛ رتیمدرم حاللطما هب و رتدت نزواب

 : نز دیدج ناگدنناوخ نیب زا و
 یلا ربا زاوآ یمدخ تییثت یاههرهچ یاوس
 لاونب دندش رضاح رغن رهچ نیا زاحو
 ناشاهنارت نیرتزیگناهرطاخ درو رد ام
 : دتهدب خساپ

 رصهورف الی : یکا ۰ یتهم»
 ۰ * نیرفآش و و

 «هنشوننامسآ رب» یهنارت زا « یتسهم»
 مد هدناوخ مان نیمه هب یملیف نتم رد هک
 تسوبحم وا یارب توچ دراد ءرطاخ , دوب
 , دروآ راب هب یاهفحالم لیاف

 مامن ییرچخ و یریذیلد اب وا یادص زا
 ه و دوب هدروآ رد لاح نامز هب ار.زا وآ نیا
 زا یاهرطاح هکنب دوخ زا یاهرعاخ اهن

 . هدرک هدنز ام داپ رد زین ار « رعق»
 زا زین «نیرفآ شون» و « رهو فالیل »

 ده ثالم نیا زورسا راک رب ناگ دنناوخ

 مامن و دنرادن یفرعم هب قیداپز جایتحا هک
 ,دناهداد شوگار اهنآ یاهزاوآ ۰ ناگدنونش

 :اقآتفگ هرطاخ زا هک ميهاوخیم «الیل» زا یتقو
 دنچمانوا « دربب ما شاهنارت نیرتزیگنا
 هدناوخ لاس دنچ نیا یلع رد هک ار یگنهآ
 زا رس رخآ و « دروآیم نابز هب تسا
 زيگناهرطاخنا ونغهب «نومبنوعپ»« یهنارن
 . دربیم مان اهنآ نیرت

 نامپارب هلصافالب زین نیرفآ شون و

 . دنکی م هعزمز بل ریز !ر هنارت نیا
 نودرگباتفآلگ ماهلگ

 ..نونچم ) رسگن اریلسل

 و بوللعم یهلارت مان پیئرن نیدب و
 . دروآیم دابز هب ار شزیيگنارب هرطاخ
 هلوقم نیا هب عجار هجو لپاف یهنکن یلو
 اب هثسه هنا رت نیرت زیگناهرطاخ ء هگنبا

 اسب هچ نوچ , دراد تواعت هلارن نیرته
 هاو دص زا رغ یدابز لیالد هب یاهنارت

 و هدنناوخ ناهذا ردتسا نکمم یقپسوم
 : هداس لیلد نیمه و ۰ دریگب اج مدرم
 تدرسک ادیپ هک وسو ندرک لگ یارب دوخ
 ۲ ۳عس- .تسا یفاک مدرم درن رد هنارت و كنهآ نآ

 (هیقب) ناوژنود

 . دیایب مندیدب زور ره
 ,دیماجناین لوطب نم راظتنا

 یور هکیلاح ردو تشک رب نم راتسرپ
 دیتشادیراک 2 تفگ دوبهتشت نم تخت

 شهاوخ متساوخیم. هلب _-
 یمک نمای . دیوادن یراک رگا م مک

 اهتت یلیخ نم رخا «دینک تیحم

 تعاسین . دزادن یلاکشا تفگ

 , مراد تقو
 دیئوگب میارب ناتدوخ زا لوا -

 و ار ناتلغش ءار
 , ناقیئابیز زا همه زا,رخآ

 میحعدرم امش ... اقا مرکشتم

 دایز

 ناتنس , ار نآتمسا

 زا شیپ دیاش شخب نیارد . دیتس
 چیه هکنآ اب ,دنشاب یرتبب درم یس

 ام یارب هکیقافتا تدشب ناشمادک
 ءور یاهفداح ناثبارب هداد یور
 هدرملدو تکاس همه اذهمم , دات
 . امش اما ؛ دنته

 .دیتفگن ار ناتمسا یتسار
 یتقو ار منم« سونیز ممسا نه

 دیهاوخ ماهمانسانشرد دش بوخ ناتمشچ

 یرتخدومتسه شخب راتسرپرس ,دناوخ
 1 ۰ ریکتعو ومخا ؛ تشز

 مدوجومدنخ نیاابو تفرگ ماهدنخ
 یم لد هت زا "امآ « تفرگ ارف درد ار

  .نیدنخیم ارچ : تفل . مدیدنخ

 دیایم مدایب نم هک اجنآ ات : متفگ
 هدنلگشوخاهناتسرامیبیاهراتسرپ مامت

 رظن زا هژات . اهراتسرپ رت صوصخب«رحدرم »شهلارق نبتسخن «یک»
 اهنآ نیرت زیگناهرطاح و نیر یندنام دایر
 شیب هبمارتحا اب هنارث نيا اب وا . دنادیم
 * ماهلاو یسان اب و «رمق» شیوخ توک

 اهحس هرات س ۱۷۹ هرامش - (۲ هحفص

 تیاود هک امش , هدش هک مه یناور
 مه خیلت هفایق رگا هدیهدیم اهشپ رمب
 تصرف رگید لیئارزع . دیشاب هتشاد

 . شاد دهاوخن مهار ندناراخرس

 یزوبز 1 اتمسا لثم ًامش منکیم رکف نم
 ییابن لات ۰ زا ناتنس . دمادشوخ

 هبس رودو ۰ نااتمادنا ,دنک زواجن
 بدم ماه تقو ره :مهارناتساب و

 : مهاوخ 1 تفگ مهاوخ
 نض ناوح زا تحس هکیلاح رد

 و دش دلپ تح ر ۱ دهن هداتفا هنتخب

 دق مرید . مهاوخیم تردعم
 تک بل ریز دشیم رود هکیلاح ردو

 ۳ ز رو تعرسبو سیر 7 مهنیا
 هقسا كي .تشاذگن .دش حراح د هدر

 خ زگقرد ۰ مهدب ار شباوج و منک رکف
 ر رگندرا هک مدوب درو ۰

 "ِ دمسر ۳ مشوگب اپ یادص و دش

 سه ین

 :تمک یاهنادرم هک رود یادص
 ۳۹ ... 1۱ یخ

 دارو د ۴ دسمآ یرتسک داد

 )9 ححِ ماعتان

 . دتاب هتشاد یزاب مهوا ملیف نیا

 و دریذپیم نایاپ هدنخ اب ام فرج
 دریگیم زارف نییرود یولج نیرفآ شون
  رارکتراب هد اقیقد مداد حیضوت هک یاهنحم
  ودیعزا هعنآ لیلدب نیرفآ شونو دونیم
  هسادا رارکت نیا بترم دیآیعنرب یزاب
  تعاب هلئم نیا هکیروفعب + دنکیم ادیپ

 . دوخیم نیبرود تشی عاضعا یتحارا
 ناباپ مه هنحص نیا یرادربلیف هرخالاب

 : ۰ . درینبیم
 . ودنکیسنامآ ار ماغ ملیف هیهت ریدع

 یرادربملیف هدامآ ماخ قرص زا سپ هورگ

 هریلع .دنکیم یگدنود یصاخ شوجو

 ار نینرود و كنيلوارت یسولا ناتسیسآ
 - رد . دنکیم هدامآ یرادربلیف یارب

 و نیرفآ شون تا رارق هنجم
 درمو نز كيو دنیشنب شتآ راک
 ه . دنوش اهنآ محازم و دنیا رود

 . دنوریم نیریش باوخ كاب

 و
  هنحص كي تسا رارق زورما

 انحص نیارد . دوش یرادربلیف البو
 الیو هب یلحم دارفا زا یکی تسا
 زا تسا هلعاح هک شنز یا رب
 لبق یاههنحص رد نوچ . دهاوخب



 ت  ب |۱۳ ۳ ها هح

 نایتسلگ پ : زایتما هدنراد

 ناگدنسبو یاروش : رظنربر

 لابر۳۰ تمیق (موسو تسیب د

 ۸۲60۰-۸۱۰ نفلت - كيفارگز

 ۳ ..سسسسسسسسسب

 دن زر وپ كمايس«

 هداوناخ و امش هب ار ناترهاوخ تشذگ رد

 یمشاه اضرو یدهم

 تیلصتهنامیصار ناتیمارک رهاوخ .تدذگ
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 اس)4۸ للم (دیدجهرود) ۱۷۹ هراح ۱

 زا یگنزریوامت و یگنر « ییک ,لین ۱

 ام پاچ : زا نتم و یگنر ریواصت پاچ ِ
۱ 
۰ 

 سس تتسجر

 زی زعرابسب راکمه

 ؛ فساد تباهناد

 كابرش دوخ مغ رد ار ام میراودسماو هنگ تیلت .نزروپ مرتحب

 امن هراتس هبربرجت
 و ی

 دنزروب یافا زیزع تسود

 هداوسناخ و اش رمع یاهب : هتفگت یلس ار ناتمرتحم رهاوخ توف

 . ميدنموژرآ ار ناتربرخ

 سس

 دن رزوب یاق | بانج

 رن . دنهاک ناج هراومص كرزب یاهیمع

 زا ادنیم شرع
 هزاتس - زیحاتر - ناهیک : یراگنربخو یگدنیامن رتفد نانک راک فرط ر

 . نارهت برغ لامش - امنیم
 یسح ابر دیحف

 ها لر تا ی

 نیا رد اما . دنونیم نشو

 ارشد رون میلتت یارب یدنول
 ار نآ یاج ات درپگیم روتک رب

 یعونصم ناراب هکنيا زا لفاغ . دهدبریش
 هفدبو هدخ قرپ یاهمیس یلاصعا تب
 5 دریگیم اروا قرب دراد قرب روتکذ رپ

 وا یوسب همهو دوفیم دلب یدتولا دابرث
 هزجعم كيب یدنولا تاجن اعقاو .اول
 لیلصت یرادربملیف راک . دوب هیبخ رتش

 سلاژروا هب ار یدنولا هلصافالب و دوشم
 .دریگیمرارق !وادم تحتو دن ربیع سولاچ

 ی
 .تسا یناژابو درس الماک اوه زورما

 یامرس « دوب هدرک م۱ ویدار

 تعاس زا . :دوب رفص رنژ هجرد راهچ ا*

 لگتجیهار یرادرملق هورک حب تو
 هتفرگاجنآ رد ملیف زا یاهنحص " ۳9

 اب ملف هیهت ریدم لبق زور زا ۳

 كيو دوب هتفرگ سامت سولاچ یرمدا"
 تدئدوبهدامآ مرادناز جنپ اب ینئدا

 ۳تا او ربع ملف زا یاهتحعرت

 دییامن

 دب ابی

 رافصاب دیآيم شیپ هک یتصرف رد

 رافص . مروآيم لمعب یهاتوک یوگسگ
 : دیوگیم

 راک كي هک هلدصاف» ملیف زادعب -

 ملیفكب 4۳ متشاد مییصت دوب ملاس یتراچن
 هچودب هچ لاحرهب اریز ... مزاسب نیس
 نارتهمیلو . ميزاسيم ملیف ميرادام بوخ
 دیاپ یدرومرهرد ناسلا هک تننبا هلئم
 ها وخان هاوخ , دشاب هتشاد تیلوئسو دهعت

 رگائاهتو میته این نا حیرات وزجام

 تشا . دنبیم ورردور اه اب ار شدوخ
 .تفرگی رسرس ار راک دیابت مدقتعم نم هک

 رگ اشامت اهبلیف عونیا تسا نکنم هک دنچره
 دشابن هباع دنسپ درومو دئاب هتشاد یکدنا
 اتامحز هک درک دهاوخ تبا هدنیآ یلو
 نیا رداگنیا اصوصخ . تفر دهاوخت رده

 تاهدرکی ناماذقا ممه رنهو كاهرف دروم
 . دیآ لمعب تیادح بوخ نازاسلیف زاا

 یودهمنحم تادنمرته ننآ زجب هک دهدیم

 هورگ هارتهب یدنس حربا دیدج هرهجو
 ملث نلا رد رلات نادنمره زا یرگید

 ۰ دنراد یزاب

 نایاب نا زا یرادربلیف "

 ۱۸6۷ یتسقودنسهرامش-+۲۹۹۷!نفلت - ۱«نامتراپآ- ۲ هرامش - تلوژور ض
 ۳۹۲۲۱۳ فلت - ناربارهم یزاسروارک

 مکس

۶ 

 او رس اس رد

 (هیقب) هطوب رمیاقآ

 و امنیس رد ناشخرد یهقباس همهنآاپ هداز
 «یدابآ تایغ مساقشم شقن یارجا اب , رتان
 ترهشما نیا هب ؛ رگاتامت یمدو پناجزا

 .مراددوخ یاچ هک نم . تسا هتفاپ

 مه اش . دیکیم یض هتک 0
 . دیاهتشاد یدتمم یرنه ییاوس

 دح رد ه امل ماهتشادن ميوگيم -

 زا شیبلاحره هب هک هداز ینف لش یمدآ
 ام رتانتو امنیسرد مه نوئلپا ناجیلاد

 . تسا هدوب یاهرو
 میرنگپ 27

 ؟ دیاهدش هتخ

 هژوسشابد هن هب ریگفک هک یتفوا

 هتسخ هطوبرب یاقآ زا مدرمو دروخن اه
 ..هکنیا رگم .مهدیم همادا ار نآ , دنوشن

 ؟ یچ هکنیا رگم (]
 . میرذگب -

 ؟ دیوریم ءرعط (]
 ! دیریگب هدینش

 هدالولادیدج یایقر اب یتسار 0

 ؟ دیررطچ
 هسچ :تسا نایع هک هچنآ هللاو -

 شوگ و مشچ مدرم . تسا نایب هب تجاح

 یفرحاقر دروب رد . دنراد شوهو لفعو
 دهدیمناش هدراد یرنه يک ره . مرادن

 .دریگیم مه یورخاو یویند رجاو
 , مونسیمن محازم نیا زا شیب [7]

 مناخ اب مه هملک دنچ ۰ تسا نکیم رگا
3 

 هطو رمیافازا ناتدوخ ,

 ..یشوگ . دایز یلاع فلعل ؛ هتیلا ی

0 
 ۱ هطوبرم مئاخ مال 07]

 مال ه

 ۱ یقایتشا هشرف ماخاپ []

 . تسا تسرد مهیا هلب

 ۱ نایهم ترف مناخ اپ (]

 ! روم نیمه مهنیا . هلپ

 هروسم رد تمر مداپ نم یسار [)
 . منک لاوئس یفاهتنا یاقآ زا دیع مایا

 هتشدک شوح هللا عاتنا

 . یلاح داسود یاچ . دوبندب .-

 .ميردگپ .لوادتم یسریلاوحا زا 2
 ؟ تسا روطچ نانهمانرپ عاضرا

 ینارمدرم «یتفوا هشیمه لم -
 . میته یصار مهام , دشاب

 دوشیم تکل راچد یهاک یلیانت
 هک یاهدانرب یار نیا  بوخ

 . تسا یعیبط ۰ دون شخپ دیاب بشره
 تسا كانرطخ نآ رارکت یلو 01

 + رارکت نیا مينکيم یحم یقلف
 دشابن مه هب كيدزن لفادح

 یفایتنایافآ هب مهءژوم درومرد 2
 ؟ دونکیم ثامک

 پلاطمرا رتنیب ؛ همانرب یاههژوب

 یاه همان و نوبزیولت وندار , تاعوطم

 نامریورود هچنآ ینعب دوتیم هتفرگ مدرم
 هب مسم هک یلاههزو زا هنبلاو تل
 هنافتسا دشابهلارا لباق رگا ۰ .دسریم مرظن
 , .دوشیم

 ناتیاریمح دازآ تقو همانرب نیا, [2

 ؟ درانکیم

 یعع رثکادسم یلو مک یلیخ
 .دونلوکوم زور كي هب همانرپ مینکیم

 ناتیولوچوک فیلکت راک مقوم (]
 ؟ دوشیم هچ

 هسک میرم دوخ اب !روا یهاگ

 هسب اروا بلغا یلو تسا لکتم ها
 رد یبشقن مه یهاگ . ميراپیم راتسرپ
 ! دوشیم راذگاو وا هب همان رب

 یگدسنز رد هطوبرم مناخو اقآ [7
 مح اش یسوصخ ٩ ربا هتاذگ

 هسن مهو هلن مه بس

 هچ ین (ل 

 ودنیا ریلات زا ربرگ هکنیا ینعیس
 یهاگ یتح . تسانکسما یرما « تیصخث
 یمماجنااراهآ تاکرح ام ؛ هاگآدوخا

 .مينکیم ار نامدوخ یعس ابا میهن

 نیازاشیپ ۰ ناتفطل زا رکشت ب 2

 ثاوج ه رهچ ككي یف رعم
 یاهمرهچ زا یکی هدامآ رفع یاقآ

 تدلاسرماعتاب زا سپ هک تسا را ریش راکشررو
 دهسب مک تفایرد والا را فلتخم یاهدهتخر

 اسب تسا دیما و تساهنرکو رامنیس هب زبس
 هدنآ دوشم هدهاثم یو رد هک یدادعتسا
 .د و دها وخ وا رالتنا رد یناشخرد

 اببیس هراتس ب ۱۷۵ هرامش بم (۳ هحفص ۲]



 ...اه۵ راش
 غرم» شنیزگ هرابرد یفرح 4 .اهناتس رهش رد رتائت :رگبد راب #
 رد داژآ نوسرت *... لاسرناثت نیرته ناونعب «یلایرد
 .. رثاثت تاحفص

 مایا . دهشم هپ داد تسد یرعس []
 هب هکاجنآزا و تشک دصق و دوب زورون

 تسیهیدب .مياهتباو ۰ رنه لک رد و رتات
 مينشآد وجوسرپ مه رتاتت یهرابرد ۵

۳ ۱ 
 و نایوست نان نارن انا رتسیب

 دوح نیا « ننیقپ هپ هک دنتسه نازوما شاد
 مات یارب یناپمطا لپ یهباوسپ
ً 

 دهنم ر
 نیرد تیلاعف هب هک رتاثت یاههورگ . تس
 رتتیپ و هنته اهناوج « هلوفنم رهش
 كيبخم هاگ ةک یلعاصاب نابیرک هب تسن

 هک نز رکیزاپ نتشادن نوچمه , دیامنیم

 اراک هک دیلطیمار.یناههماشپامن هچیتنرد
 ۲۵ رتشیب مه طیلب یاهب ! دنتاپ هتشادن نز
 اهب نیا هک تسا لایر ه ترعنب و لایر

 بنشاپ هک مه لقادح . هتحص يزاحع املم

 تن اهدچپورب لاحنیا اپ .دوشیمن نیمات
 رد .دوشن هرس ناشتشپ دیما هک . دنشوک
 تسالاونم نیردپ عضو ۰ اهناتسرهش یهمح
 ,.. دیاخ ؟ دوشیسراپنیردیرگف

 یارسجا ابا تکیم یسود ال

 شراکنیرتهب «یئاپرد غرم » زا نایردنس
 نلوضمبارچ سپ : تفگ . هب : متفگ ؟دوب
 ٩ دوب هدش هدیزگرب لاس رتاث نیرتهب

 اص تفگ ارنیا هک دش بوخ هچو

 ,ا.رم خرم + هن . مپنک ناونع ار یلاهفر>
 ءزادلا نآ . تین نایردنس راک نیرتهب

 «تانئرود» و «شیرف سکام»نایردنمس هک
 مکتسد. دسانشیملار فوخچ « دسانشیم از
 نارگراک ,داد ناثن یئایرد غرم ردهکنانچنآ
 ۲ داش مزادنا نیاو فوخچ لا رد هدمآ

 یاءدنخ فوخچ هتشون نارک راک هک + اعاح

 یهرجنح زا هک ییاههف رسكناپدن رادرکا مه

 نسیا . تسهارمه دیآیم نوریب ناثلولس
 یارجارد نا رگ راک تیعضو هب فوضچ:راشا
 نایردنمس , لک رد . دوب هنماین نایردنمس

۳ 

 سایق یهلئسدوش

 یتایئزج ه ل رنا تیلک هک اماک هجوت

 هک اپ .دوب هدنامزاب دنژاسیم ار فوحچ

 < یئاد » هلمج زا اهتیصخش ۱ یاهراپ

 دوح یاچب نیا
 هدیزگ ربلاس رتاثت نیرتهب تسا رارقی

 . دنامیم یقاب یپیت دح رد

 مَق و اما

 هکیناکتهو : داف شیب
 ر یجچراخ یاهنتم زا هدش ارچا یاهنیامن

 اب و دیدرتیب هل مپنيبيم میریکپ رظن
 رگیدزا رفالاب «یئایرد خرم » لماک داقتعا

 هب تبن یئابرد غرم . دتیایم اهشام

 و تقادن یتفرشپپ نانردنس رگید یاهراک
 اسا و دروخیم هطل مه یئاهنمص را یتح

 ٩ هچ اهشیامن رگید داق

 و دوب فرتعم تقیقح نیاهب نامتسو

 اب سایق رب یئایرد غرم هک تشاد لوبف

 سا رپنانچمه ءاما تسین رتهپ اهشپامن رکید

 یراظتنانآ نایردنمس زا : هک درتفیم اهتنک
 سادبشیاهارا يامت را هک میراد
 لظام هب نایردنمس یئوک , دنکن نامیاخرا

 دیوگیم تسرب هک مدید
 ۱ دیناوخیم اطم , هنفه نیرد (]

 اثت یهرایرد یتسود

 تسا هدرت هو ِ

 ار هتشون ن زر «ردسص ماجرا

 رسظن :نآ یهزایرد هکنآیپ مپاهدرپس باجب
 حب نیا , میشاب هتشاد یفلاضم ای قناوم

 دزوآمهارفیداژآ نوییرت ۰ دنا وتیم دوخ

 دن رظنید هتیلادص هک یملقب تس ناتسودان
 .دننک ناونع ار دوخ ياهیتتفک

 هک هرابرح رد هچ و دینا وخیم هک یاهتشو

 یاهبح یاراد و تسا هنتسباو رتالت هپ

 دد ران تاحفص را یتمسق تسیهنمشررا

 یفرخ هک تسیلاتسب» زا هتسدئآ رایتخا

 ره یدح فرح هتیلا و .دنزاد نتفگ يارب
 .دنراد نسشفگ یا رب

 دروعرد هچ

 امتیس هزاتس ب ۱۷۹ هرابش 66 هحقص []
 در

 ... گر رب ناسبون همانشبامن یهرابرد هاتوک

 :هب نژوا
 «ساط ناوخ هزاوآ "۱

 ۳ رس لابقتسااب زاغآ رد « تشونهکد وب یاهمانشیامن نیتسخن #
 لاس هد اتو دیبر تیقفوم هبیدنچ زا سپ ابا دیدرگ هجاوم
 ! دش | رجا هنحص

 : همانیگ دن ز #۴
 رد ۱۵۱۳ لا هب , وکسوب نوا [7

 هارمه ۱۵۱۳ لاس رد . دش دلوتم ینامور

 هنا رف راپهر شردپ و یونارف ردام
 .دنام هسنارف رد ۱۹۲۵ لا ات و دیدرگ

 یک دنا . تشگ زاب ینامور هب یگلاسهدزیسرد

 وکسن وی. دندشا دج مهزا شردام و ردپ« .دعب

 دخ تسراخب هاگشناد دراو یگلامدنه رد

 هب هنارف تاییدا و نایز يهشر رد و

 هنارف یتسیلوبس رهخ . تخادرپ لیصحت
 رد .دومن بلج ار شرظنزیچره زا شیب
 یتالاثم شراگن و رعش ندورس هب هرود نیا

 نا رتخدزا یکیاب ۱۹۳۱ لاس رد

 وااس و دن انشآ هنلف یهتشر یوجشناد
 رد ؛ سناسیل ذخا زا سپ . دون حاودزا

 نابز یبردت هب یریید ناوع اب ۱۹۳۷ لاس

 روش تسراخب یاهئاسریبد رد هسنارف

 یناعورتلود یهبزه هب ۱۵۳۸ لاس رد . دش

 سراپهب هسنارف رصاعع رعث یاهلاطم یارب
 هب یاهلانسر رهش نیا هاگشناد رد . تقر

 ۳1 هانگ یاههباننورد»« ما هب دیئاسر تبت

 .«دهباب رلدوب هرود زا ؛ هسنا رفرعش رد لر

 زاغآ مودریگناهج كج « نآ زا سب یدنچ
 میتسننارف رد هثمه يا ريوکسنویو تشک
 ودیدرگ یرتخد بحاص ۱۹46 لاس رد , دش
 ؛نوگهنوگ یاهراکهب یگدنز نارذگ یارب

 یاهسویباچ یاههنون حیحصهب هلمح ۲

 . تخادرپ كر زن

 وا همانشبان نیتخ ۰ لامرد

 .دمآ هنحص یور هب «ساط ناوخزاوآ»

 .تشادن یتیقفوع !دتنا رد هک همانشامن نا

 هدنیونترهشو دنا هنحص یور هب لاسمد
 هماشادننارگاثامن نیتخن .درک نیمضنار

 .دندوب نارکفخور و نابوجشناد وا یاه
 دور پچ لحاس زا ۰ ۱۹۵۲ لاس رد

 هصرع و یلوجثناد یالحم 4 «نس»
 هبو تشذگ ۰ تسا هنارکفشور یاهتیلاع
 نادنمت ور هاگنالوچ هک دور نآ تسار لحاس

 . دامهن اب « تسا نارگاشامت میظع لیح و
 هماشبامن «یولآ ناژ » لا نبا رد

 هلاتم ی + هناره رصاعع رادمان سیو

 «اهلدنص» یاغاعتهبار مدرم یزیمآشیاس
 , دناوخ اف وکسن وب راکهاخ

 هروهنم ییون همانشبامل ؛ «فومادآ*

 اب و تفابیم روضح هناخاشامت رد بئره
 نارگیزابو شیاه همانشیامن + راسب یوهایه

 .دومنیم قیولت ار«اهیلدص*

 زا یعافد » مان هب یزیمآ شیاتس هلاقم
 را یکی رد و هتشول «اهیلدنص همانشیامن

 نیا .دندومن رشتنم یرنهفورعم یاهامانو,

 : وکسن وب یاه همانثیامن و . تخادرب

 و ردآ . تکی : نوچه یناک ار هلاتم

 3 .دندو هدرک اضعا

 ۱811 لا رد «یگنشگ و یگشت +
 1 اریتعع «هسنا رف یدک » هناخاخامن رد

 وکسوت و دش یزاب ؛ هسلارف هناخاخامت

 ۱۹۷۰ لاسرد یو .دیسر ترهش جوا هب
 هب وا راثآ . دش هسنارف ناتسگنهرف دراو

 . تسا هدخ همجرت ایند یاهنابز رتشیب
 رد یناوارف یاهتیقفوم «ندگر ک» شیامن
 "ون و نیاژ . ایلاتتا « ناملآ اکیرمآ

 . دروا تسد4

 رد * سام ناوحدزاوآ " [21
 هنحص هب هارمه شان ون اب ۰
 دا «مدعاق و اتتسا » شیاملود سا

 شبا ز اهت هروک نابهگن» و تشرب

 . دوب اکفاک

 تشگنا نارگاشامت « رگید یهمانشیامن
 ءاران ار «لوبعاتک وت » یهناحاخاعن

 و پیجع و ترپ یلک هب هک ارج درک
 لوادتع یاههانشباعن راک لاور زا

 گنا هورگ نیمه نایم رداما . .ایسریم
 «ناثرامول » نوچمه یفورعم دنتم راش
 هتخون ككي یلع رد هک تشاد روضح
 تشیامن نیا یوس هب ار مدرم رظتن ریمآ
 تارگند . دومن بلج شاهدسیون

 د.دندرکكرت ار هناحاخامت سا رتعاو
 پ سونهمانشیامن هک دوعنیم نیسچ نانآ

 ابر هدفه تعاس : تساهنخادنا تسد ار

 ما » اهزانوسرپ زا یکیوتخاونیم
 گ هل تعاس ! بجع ؛ بجع : تفگیم
 یع مولعم هک دشیم یدرم زا تحص سس

 شیپ لاساب ای لاسود « لاسراهچ هک دیدرگ
 یون همهنیااب ! تساهدمناب هدرم نآزا
 الصا لوادتم یاهمژا و نتف رگ راک هبرد

 ۰ هرمزور فورعم تارابع و لوبعم
 .بچوم هک دوبهداد جرخ هب یتراهم

 ۰ . دشيم نا وا و

 ]] یزرب همانشیامن تیعقوم
 :دنتنفگ هکد وب نیا .درکنم هولج

 . یچوب

 نا ۰ نادقتمز | یهورگ
 دفیامرس هعماج هیلع یاهماماهنا ۰ !)
 داسز هعجاف » | رنآ وکسنوبی !و دناهتفگ
 , دنا وخیم

 رد «ساط ناوخ زاوآ»
 مدرم یهدرگر بوکس ویهکد وب

 هیقب

۳ 



۰ 

 میس 2

 ثاب یاهسوباک و تارطاخ» ات
 .. رادهباج

 . «یعیفر یلع» یهزان راک

 سی.یعیفریلع [ز
 ار شاهزاتراک

 «نوگیننآ »یا رجا زا

 ا رسا هب رهت رتانت یهحص رب

 دوخ زین حارط و هدنسبون تسا هنروآ

 تسوا

 یاهسوباک و تارطاخ » هکش یاعن نیا
 یقت ازریم لتق و یگدنز زا رادهماج كب
 یا رتثب ندن اسانشهبدرا دنا ونع «یناها رف

 هضحود رلفن ناریا جیرا صحسم یمرهج

 , تسا

 زا سپ هک تسا یشیامن نیتسخنیا
 .دیآیمرد ارجا هب رهخ رنات رد هتفو یندع

 رثات نیا تیریدم یعیفر یلع هک تسیتفگ
 . تساهفریذپ زب

 «یمشاهیاهم نیا نا رگیزاب

 كنشوه : ینیسح روپ زیورپ « دایر ی
 : یرهوجاینات . ثروعهت شوای , یلکوت

 با گ ؛ یدمحا یلع یدهم « دز 1

 ینتاهنیا رب هوالع . دنتسه یناره الیذ و
 یلع « ارجا نیا رد رتائت نارگیزاب زا دج
 , .دنامداد یراب ار یعش

 ریل زادعب مینو تفه : شیاهل عورخ

 هارراهچ . ره ر یوای /رراهچ . رهخ رتاتت : شیامن لحم

 هورگ عبج رد یاهزات هورگ #
 ... رتانت یاه

 ی
 لیکش یرتات یهورت ۰ ید

 ار«یراویدراهچ رتا هورت * ؛
1 

 ۳ خب امن

 هناوتتپهب هک

 0  ۹ هدهآمهارقرثات هپ دنم

 دهاوخ زاغآ ار یرمتس

 یراوید راهچ رتات هورت یس»
 تیساولاف رس

 رب لک فود رثا « ارتکلا ٩

 زاسپ , اییز یاهرنه نایوج ۳
 ار لکوفوم یهارتکلا» یداعتم کج

 رالات رد كنیامه هک دناهدو

 4۱ هحنص رد هیقب

 ...هدراو یهمان

 ؛ تمک ردصماح را رث
 ...تحب كي زاغآ #

 یاهدادیور هبیکتسبا2
 ... دز | دن,امیهنامر

 ؛ سیسخ یجاح : تسا لوغثم شیپیههد ود لئاسم راوخشن هب زونه. شرتان و ردص ماحرا 3
 هک ,یفاب راچبل وندوبهنز دنچ راضم

 ... دراد دوخ
 یاج هک رتائت تسین مه یضوح ور شیامن یتح عومجم رد

 ننفت وینارذگ تقو یارب هاگنآ « چیریگب «ردص ماحرا» زا هک ار یناهفصا نیریش یهجهل #
 !... درک لمحت ار وا رتاثت ناوتیمن مه

 ,یتسود زا هدیسر تسیاهمان : هراشا []

 :" تسماکآ هرابنیرد و دنادیم رتانت هک

 و تسا هردصماحرا » رتاتت رسرب فرح
 «ثنداو» شخپ ۰ تسود نیا یارب هناهیایوگ
 تاحفص . هدوب نویزیولت زورون مابارد
 ,هماننتم رد فرصت و لخد نیرتمکیب رناثن
 هک هراثا نیااب . دزرویم مادقا نآ پاچ هب

 ثحب یاههبنج هکاجنآزا ؛ هما نیا باچ

 و قفاوم تایرظن كئیب ؛ دراد یزیگنا
 ره ؛ ظاحل نیدب .دروآ دهاوخ یغلاخم

 دشاب یروخرد یاهشزرا یواح هک _ياهما
 میهاوخ پاچب دیآ ثحب نیا یمادا رد و
 میدقتعم . ددرگ ظنح یفرطیب لصا ات درپم
 هکد سر یاهجینن هب ناوتم , قیرط نیزا

 .دوبدها وخ راید نیا رتاتت دوس هب تیاهت رد
 اضا «بارهس» . هما نیا هدنسیو

 : متسین لاجنج لها : رکفت نیارب , هدرک
 تکرب زا مدصف و منزیم هک تسیقح فرح
 لعتحیو یترهشسک یتینچنیا_یاهلاجنح
 تسایفرح ضرر . تسین یئاجهب ندسر
 رابتعادنا وتیمن «مسا» هژاق و . داقتعا رس زا
 هک دو اور رگا . دشابناب دخاب هتخون كي
 مراچ یمسا چیه یپ .دوبهرگا و . چیه

 « رتاتتتاحفص « لاح ره . تین زاس
 هاب رب هلچم رتفد هب هرانننردهکار یئاهفما
 . داد دها وخ باتزاب

 رسگندراب ؛ زورو یاهزور رد []
 ماحرا» هلاس دنچ و نیدنچ راوخشن .دهاش
 غا رفتسا . میوگسار «كنداو» . میدن« ردص
 ابوگهک ! ناهنصا یمرابرکش نزعهب لد

 هتسخ تاررکم رارکت همهنبا زا شترضح
 دراشفیم اپ هدبقع نیا رب مه زوهو ءدشن
 قریب بآسپ ینعب . نبا ینعب رثاثت : هک

 نیا یاههتشو یتح هک «ربلوم» یاهدنخو

 سیوتهمانشیامن حیرات هب هزورما ۰ كرزب

 ۰ تسا دنلب ناشا یگدیسوپ یوب و هتسویب
 *! هراپرکش » نیا هک مينيبیم زاب تقونآ
 هسو , .دنزیم بوچ هدرم شعن هب مه زونه
 ۰ ۵زادرپیم دوخ یاهراک را وضشل

 .تسا هدش نفد هداوناخ نوناق روفعس یالبال ماحرا» راک یاهیامنوردو رتاثت یاهبه
 رد ینیشن بش " ملیف رد ناوتیمار «ردع
 , دنک ار هیضق لاق و درک هصالخ «منهچ

 هک یتسود لوپ و سیسخ درم یکات! ابجع
 هنزدنچ درم یهیضق یکات ؟ دهدیمن سپ من
 دناوتیمن هکنیا شاهنت نیلاپ ییرانفرگ و
 .دنیدهبیلاخ شیاهنز زا یکی زا ار ارسمرح

 نیرد ؟ یاهنامزهچ رد مهنآ ! هک یتار

 رد درمکب ندوب هنزدنچ الصا هک هنامز

 راگز ور نیرد ؛ دشیمن نفد مهرگا هک

 .تسیل نتخادناهار !رسمرح یاناوت ار یسک

 التم یاهبامنورد اب ردص ماحرا یاقآ

 ۰ شفورسب رما و رکنمزا یه و یداقتنا
 دنکیم حیقن ار یزیچ هچ

 ؟دن زیمفرح ینامزلچ زا. ردصماحرا
 هنامز نیادب یعاعتجا یاهداهن زا كيمادک اب

 (۱ هحفص رد ههقب

 اهتیس هراتس ب ۱۷۵ هرامش .ب 46 هحفص [] 3



 ره وا «دیهدن ریخت هنوگچیه دوح هلن و همانرب رد

 یصاخیگدیروش نیا . دوشیم بلج امش یوسب رتخیب زور
 . درک دهاوخ رتکیدزن امشب جیردتب اروا دیراد امش هک
 مالمو مارآ یاهتفه دباهتفاب ار دوخ ساسصحا مدنه رگا

 > دیها هخ شیپرد 4

 طتنمدیاب .دیادرک هیده لماک قشع كي وا هب امش

 اب اش جاودزا . دوش نشور وا لمعلا سکع ۷ دینايب

 یراگتساوخ رگا . تسا بسانم الماک دنفسا نیدلوتم

 ی دینک لوبق شداهنشیپ ام نیدل وتم

 ونیب شیپ نیریش تاق ثایو ساح یاهتفح اهرپ

 یتح «ساجاوقشع رلفا زا تسا شیپ رد هک یاهتنه

 دوخیساسحا مدهو ننه اهنت هک هام رهم نیدلوتم یا رب

 یا رب.تسا هرظتنع ریغ یاهیداخ زا رب یاهتفه دناهتفاینار

 دوشیمینی شیپ لداعنم یاهتنه زین ناوج یاه حوز

 دیرادهگنرودن اقشاعره اظبیارجامكي زا ار ناتدوخ

 بلجار امشهجوت نابایخرد .درک دهاوخ یمس یرساپ رتخ

 مدمهرگا ۰ تسین بوخ امش یکدنزرد وا روشخ , دنک
 هجوستواتایرطن هب دینک یمس . دیاهتفاپ اردوخ یساحا ۱ ِ ۳

 فیالتخا اش نیب نوچ دیشان یاردوخ و دینک یرتنسب

 داتفا دهاوخ

 ابا , دیوش كپدزن وا هپ رتشیب دینکیم یعس امش

 دبآیمشیبینصرف هتفه نیا . دیاهدشن قفوم نادنچ زونه

 زوررد .نیدرچع و ناداهنت . .دیسرب دوخ یوزرآهب امشات
 تشاد دنهاوخ بوخ تاقالم كب هعجاب هبنشراهچ

 اهمانرب رد یریک میت غونرح یارب هتفه نیا
 ات او هود هک راک مرام تیفدساس ه لک -* ۲ 1 ۱ زنگ ۳۳ وب
 یصاتشاب ؛ دینک هجوت رتشیب تایلزج هب و دیوش رتقیقد

 دننکیمتدعاسمناتهشقن ماجلارد ار امش دینکیم رکف هک

 یتمالسفارم هدیریگیم قفاومو دعاس باوج دینک همجارم
 هیسوتابشب ار دازآ یاوهرد شدرگ اصوصخم نیشاب .دوخ

 . تساهبنشراهچامش هتنع زور نیرتهب . میتکيم

 هلوکشم و ددرم یمک ۰ یساسحا لئاس هنیمز رد
 ناگر اتس,دنرادیاهدیچیپتیعضونیدلوتم زا یضعب . دینه
 زا هریت یاهربا جیردتب دیشابل لوجع هک دننکیم هیصوت
 اصوصخم؛دیتهاهنت رگا , تفر دنهاوخ رانک امش یگدنز

 ۰ درک دنهاوخ ادیپ نیربش تیعقوم كب اهنت نارسب

 ناجیهو تبحم هک دیاهتفاپ ارنآ تسرف الاح امش
 شریذپیگدامآ زین وا و دیهد ناشن وا هب ار دوخ یقنع

 ایش رگا . دراد هک یتسههامدادرم نیدلوتم هتسدنآ زا اش رکا
 دیما ربخاپمافیپ اب هما + تساهتفای ار دوخ یساحا مدمه

 دینش دیهاوخ یشخب

 ًامشیارب اهنن هن لیصحت اپ - راک - هفرح رظن زا

 راک امش ابهکیناک زا هتسدلآ یارب هکلب تسا یبوخ هننه

 . دوب دهاوخ شوخو بوخ اعش دوجو تک یب , دننکیم
 ننریث یاهربخ زارپ زین قاشع یارب هتفه نیا صوصخب
 هته ننارد زین ءامرهم نیدلوتم نیدلاو « تسا ریذپلدو

 راک یاضاقت رگا . درک دنها وخ نادنزرفب یصوصخع هجوت

 .دش دیهاوخ قفوم راک نتفایرد دایز لامتحاب .دیاهداد

 ۱۳۳ حح_ح_ح»ح_---)_,_»»99 ۰

 رد تا هزاجا سکچیهب هتفه زاغآ ۲

 ینانا امشالوصا هچ رگا ؛ دیهدن ناتلیصحت ای ناتراک

 ۰ دینکیم لمع هشیمه ارناتدوخ میصت و دیتسه تیافک اپ
 س راکزا ار ناتنهذ دنراد یمس هتفه نیاهک یصاغشازا

 رومارد .دینک یرود « دننک كفنم دیراد هک یسانا یاه

 ۱ت۶اددیهاوخ بسانم نادنچ هن یاهتفه ناتسود و یلیماف
 دیشاب هتشادن یدروخرب دینکی مس

 حس

 بپ راک هشپز رد رتثیب دیاب هتفه نیا
 تدناوخسرد دصق ای القتسم رتشیبو دینک تیلاعف لیصحت
 یک .دیریگب ار ناتیاهراک هب طوبرم میمصتاب دینک
 كيرحتامش هیلع تنکمم ام ناسردمه اب ناراکمه زا
 هدینک ظفحاردوخ یدرسنوخ . دزادنایب هار لاجنج و دوش
 اکدوسخرب زا اصوصخمو دیشاب ناتدوخ یتمالس بظاوم

 دید امخ لافرد همضاه زاهج تلاسک كي نوچ دیزیهرپب
 . دوشیم

 سس

 شب دد مارآیاهثفن ۰ قشعو ساسحا هلیمزرد امش
 2 اش دهاورو هیاهلیسرن واپ زونه رگا . دیراد ور

 هرگدهاوغت یرییغت طباور نیا . تسارودو هاگن هلحرم
 ۱۳)اهدهاوخیرتشیب یمرگامش طباور هتفه رخاوا زااما
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